
 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 

 6.05.2020 

 

 

Temat: Tęczowa kraina 

Obowiązująca piosenka:  

https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ&feature=share&fbclid=IwAR2a9ei5bVJ

MnBk7pg4csvLiFgkbtYlbQ3YnwVOmsguAZB1rmzg50X70NVM 

1.  „Coś w kolorze...” – wyszukiwanie w pokoju przedmiotów w danym kolorze.  

2. Proszę o przeczytanie dziecku wiersza 

Maria Konopnicka „Tęcza” 

— A kto ciebie, śliczna tęczo,  

Siedmiobarwny pasie,  

Wymalował na tej chmurce,  

Jakby na atłasie?  

— Słoneczko mnie malowało 

Po deszczu, po burzy;  

Pożyczyło sobie farby 

Od tej pełnej róży.  

Pożyczyło sobie farby 

Od kwiatków z ogroda;  

Malowało tęczę na znak,  

Że będzie pogoda!  

 

3. „Jaki to kolor?” – zagadki tekstowe.  

 

Siedmiobarwna wstęga 

 pod niebem wisząca 

 utkana z deszczyku 

 i promieni słońca. (tęcza)  

 

Kiedy po burzy zaświeci słońce, 

 tęcza – pogody jest znakiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ&feature=share&fbclid=IwAR2a9ei5bVJMnBk7pg4csvLiFgkbtYlbQ3YnwVOmsguAZB1rmzg50X70NVM
https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ&feature=share&fbclid=IwAR2a9ei5bVJMnBk7pg4csvLiFgkbtYlbQ3YnwVOmsguAZB1rmzg50X70NVM


 Popatrz na tęczę.  

Ile w niej kolorów i jakie? (7 kolorów tęczy: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, 

niebieski, indygo, fioletowy)  

 

Tego koloru szukacie w makach  

lub w muchomorze,  

co rośnie w krzakach. (czerwonego)  

 

Jakim kolorem  

– pytam wszystkich  

– namaluję fiołki lub śliwki? (fioletowym) 

 

 Gdy spojrzysz w górę na niebo  

lub chabry zobaczysz w życie,  

już będziesz wiedział na pewno, 

 o jakim kolorze myślę. (o niebieskim)  

 

Marchewka zawsze ten kolor kryje,  

lecz też takie bywają dynie. (pomarańczowy)  

 

Liście są takie 

 i trawa też.  

Jaki to kolor? 

 Już przecież wiesz! (zielony)  

 

Słonecznik nazwę 

 zawdzięcza słońcu 

 Powiedzcie, 

 jaki kolor je łączy. (żółty) 

 

4. „Tęczowy taniec” – improwizacja ruchowa. Rozdajemy dzieciom kolorowe wstążki. 

Dzieci swobodnie poruszają się przy muzyce. Starają się oddać ruchem nastrój 

utworu, jego dynamikę i tempo. 

Edvard Grieg – Poranek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E7gdm0YLx6c 

5. „Parasolki” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rozkładamy nasze szarfy 

przygotowane ze wstążek. Na hasło: Świeci słońce – dzieci poruszają się 

w podskokach między szarfami. Na hasło: Pada deszcz – dzieci wchodzą do szarfy 

i unoszą je nad głową jak parasolki. Zabawę można powtórzyć kilka razy.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=E7gdm0YLx6c


6. Proszę o pokazanie dziecku ilustracji przedstawiających kameleona oraz 

przeczytanie mu kilka ciekawostek z życia kameleona. 

 Mimo, że wszyscy wiedzą o tym, że kameleon potrafi zmienić kolor na taki, 

który odpowiada otoczeniu nie jest to prawdą. Co prawda, te wyjątkowe gady 

potrafią zmienić kolor ale tylko dla tego, że zmienia się ich nastrój oraz stan 

fizyczny. 

 .Kameleony posiadają małe, za to mocne łapy, które umożliwiają im 

utrzymywanie się na przeszkodzie oraz przybranie wygodnej dla nich pozycji. 

 Paznokcie tych gadów, są długie i ostre. Umożliwiają im bowiem szybkie i 

zwinne poruszanie. 

 Kameleony są pięciopalczaste. Piec mocnych palców, umożliwia im nie tylko 

poruszanie, ale również bezpieczne utrzymywanie się na gałęzi. 

 Ogon kameleona jest długi lecz bardzo przydatny. Służy im głównie do 

zachowania pozycji. Kameleony potrafią owinąć ogon wokół przedmiotu. 

  Choć z żabami nie mają nic wspólnego, tak samo jak one wykorzystują swój 

długi na kilkanaście centymetrów język do polowania. 

  Gady są bardzo wolne. W sytuacji zagrażającej ich życiu, wykorzystują więc 

powietrze. Nadymają swoje ciało gdy czują się zagrożone. Ma to na cel 

odstraszenie przeciwnika. 

  Kolor kameleona zmienia się wraz ze zmianą otoczenia lub podczas 

komunikacji z innymi jaszczurkami. 

 Grzbiet kameleona jest ostry oraz płaski. 

  Oczy gada są niezależne od siebie, dlatego każde oko może patrzeć w innym 

kierunku. Dzięki tej umiejętności, kameleon może obserwować otoczenie bez 

obracania głowy. 

 Kameleony prócz owadów i pająków żywią się również owocami i 

warzywami. 

 Kameleony nie słyszą. Reaguje jednak na drgania, które powstają w ich 

otoczeniu. 

 Na świecie występuje aż 200 gatunków tych jaszczurek. 

 



 
https://www.google.com/search?q=kameleon&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwis9dTn2p_pAhXxsYsKHdziB_k

Q_AUoAXoECBkQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=5A1eyo3fjja4LM 

 
https://www.google.com/search?q=kameleon&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwis9dTn2p_pAhXxsYsKHdziB_k

Q_AUoAXoECBkQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=5A1eyo3fjja4LM&imgdii=J_C__jxRjoIr3M 

https://www.google.com/search?q=kameleon&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwis9dTn2p_pAhXxsYsKHdziB_kQ_AUoAXoECBkQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=5A1eyo3fjja4LM
https://www.google.com/search?q=kameleon&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwis9dTn2p_pAhXxsYsKHdziB_kQ_AUoAXoECBkQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=5A1eyo3fjja4LM
https://www.google.com/search?q=kameleon&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwis9dTn2p_pAhXxsYsKHdziB_kQ_AUoAXoECBkQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=5A1eyo3fjja4LM&imgdii=J_C__jxRjoIr3M
https://www.google.com/search?q=kameleon&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwis9dTn2p_pAhXxsYsKHdziB_kQ_AUoAXoECBkQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=5A1eyo3fjja4LM&imgdii=J_C__jxRjoIr3M


 
https://www.google.com/search?q=kameleon&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwis9dTn2p_pAhXxsYsKHdziB_k

Q_AUoAXoECBkQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=RjHeYgRjS8XW9M 

 

7. Praca plastyczna – Kameleon 

Potrzemujemy: 

papierowy talerzyk 

farby, pędzelek 

słomka 

taśma klejąca 

kawałek czerwonej, gładkiej bibuły 

opcjonalnie ruchome oczka 

 

 

https://www.google.com/search?q=kameleon&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwis9dTn2p_pAhXxsYsKHdziB_kQ_AUoAXoECBkQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=RjHeYgRjS8XW9M
https://www.google.com/search?q=kameleon&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwis9dTn2p_pAhXxsYsKHdziB_kQ_AUoAXoECBkQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=RjHeYgRjS8XW9M


 

 

 



 

 
 

Powodzenia 


