
 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 6.05.2020r 

Temat dnia: Słoneczny żółty 

 
1. „Kolorowy berek” – zabawa ruchowa z elementem biegu .  

 

Dziecko biega po pokoju w rytmie bębenka. Kiedy Rodzic przestaje grać, 

dziecko zatrzymuje się, a Rodzic pokazuje kartonik w określonym kolorze i 

mówi: Jeśli masz na sobie coś w tym kolorze, podejdź do mnie. Dziecko 

podchodzi, a Rodzic sprawdza . Zabawę powtarzamy kilkakrotnie, za każdym 

razem Rodzic pokazuje kartonik w innym kolorze.  
 

2. „Żółty” – słuchanie wiersza Z . Staneckiej  

 

Jeśli posiadaj Państwo w swojej garderobie coś żółtego proszę do czytania 

wiersza ubrać to na siebie  . 

 

Przykładowe pytania: 

 – O jakim kolorze jest mowa w wierszu? 

– Jakiego koloru jest słońce i słonecznik? 

– Czy piasek i cytryny są żółte? 

 – Rozejrzyjcie się dookoła i powiedzcie, co jest żółte w naszym domu? 
 

Dziecko rozgląda się i wymienia nazwy przedmiotów, zabawek, ubrań w 

kolorze żółtym . 

 
 



 
 

 

3. Rozwiązywanie „żółtych zagadek”  

 

Dziecko odgaduje zagadkę poprzez wskazanie poprawnej ilustracji (wszystkie 

znajdują się w PDF). 
 

Ten żółciutki owoc  

bardzo kwaśny bywa,  

rośnie w ciepłych krajach. 

Jak się on nazywa. (cytryna) 

 

Na drzewie dojrzewa,  

żółta lub zielona,  

brzuszek ma okrągły,  

górą wydłużona. (gruszka) 

 

Do rogala jest podobny  

żółty kolor ma,  

jest to owoc z ciepłych krajów.  

Czy ktoś z was go zna? (banan) 



 

Olbrzymia lampa, 

co na niebie świeci. 

Na całym świecie 

i dla wszystkich dzieci. (słońce). 

 

Zadajmy dziecku na końcu zabawy pytanie 

- Co mają wspólnego te wszystkie obrazki? 

 

4. „Stań na kolorze żółtym”  

 

Proszę przygotować sobie kartoniki w różnych kolorach ale nich kilka z nich 

będzie żółte. Proszę porozkładać je na dywanie w różnej konfiguracji. Dziecko 

tańczy w rytm muzyki wokół dywanu, gdy muzyka umilknie staje na kolorze 

żółtym. Za każdym poprawnym stanięciem proszę zabrać kartonik żółty, na 

którym stanęło dziecko. Zabawę powtarzamy aż znikną wszystkie żółtek 

kartoniki.  

 

5. Żółty w przyrodzie 

 

W PDF znajda Państwo przykłady żółtych kwiatów występujących w Polsce.  

Chciałabym skupić się na jednym z nich mniszku lekarskim  

Jest to bardzo ciekawe zioło. Osobiście sama co roku robie syrop z tych małych 

żółtych kwiatków . Dzieci zaś uwielbiają ich postać, którą przybierają po 

przekwitnięciu – dmuchawca.  

 
 Na stronie będzie link, który pięknie pokazuje przemianę mniszka w 

dmuchawiec  



6. Żółta praca plastyczna.  

 

Pomysłowa praca plastyczna wykonana właśnie naszym pięknym mniszkiem 

lekarskim  

 
 

A tu też mniszki ale wykonane widelcem  


