
 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 8.05.2020r 

Temat dnia: Szafirowy błękit 

 

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. „Niebieski” – słuchanie wiersza Z . Staneckiej  

 

Jeśli posiadaj Państwo w swojej garderobie coś niebieskiego proszę do czytania 

wiersza ubrać to na siebie  . 

 

Przykładowe pytania: 

– O czym był wierszyk? 

– W jakim kolorze był balonik? 

– Co w wierszu było niebieskie? 

– A co jest niebieskie w naszej domu/pokoju? 

 

 



 

 

 
 

 

 

3. Na błękitnym niebie” – zabawa ruchowa z elementami opowieści 

ruchowej 

 

Rodzic czyta opowieść a dziecko wciela sie w role- słonka, chmurki oraz kolory 

tęczy. Proszę powiedzieć dziecku jak ma się prezentować każdą z ról. 

- Słoneczko, które rozsyła promyczki jak całusy .  

- Chmurki, które palcami naśladują spadające krople deszczu . 

- Kolejno poszczególne kolory tęczy, które machają barwnymi wstążkami. 

 

Bajkę należy czytać w taki sposób, żeby dziecko miało czas na wykonanie 

wszystkich czynności . 

 

Pewnego pięknego dnia, na pogodnym niebie pojawiło się piękne, złote słońce. 

Słońce spacerowało po błękitnym dywanie nieba, rozsyłając do wszystkich swoje 

promyki, jakby to były uśmiechy i całusy. Jednak powoli nad horyzontem zaczęły 

pojawiać się chmury. Najpierw nieśmiało zbliżały się do słońca, aż w końcu 

otoczyły je ciasnym kółkiem. Biedne słońce schowało się zupełnie za chmurami. 

Nagle zaczął padać drobny deszcz. Nie minęło jednak kilka chwil, kiedy wiatr 

rozwiał chmury. Ciasne kółko z chmur rozdzieliło się, a chmury zaczęły 



spacerować po niebie. Każda z nich znalazła w końcu inne miejsce i chociaż 

dalej kropił z nich deszcz, to i tak można było znów zobaczyć uśmiechnięte 

słońce. Nagle na niebie zaczęły pojawiać się dziwne wstążki. Najpierw pojawiła 

się czerwona, obok niej stanęła pomarańczowa, a zaraz za nią żółta wstążka. Za 

żółtą weszła zielona, a za zieloną błękitna pod rękę z granatową. Na końcu 

dumnie wkroczyła fioletowa. Wstążki były tak piękne, że chmury i słońce 

podeszły bliżej, żeby lepiej im się przyjrzeć. 

– Kim jesteście? – zapytały. 

– Jesteśmy tęczą – odpowiedziały wstążki. 

– Możemy tu być dzięki wam, chmury, i dzięki tobie, słońce. I za to wam pięknie 

dziękujemy! 

 

4. Karta pracy PDF.  

 

 

5. Chmurka –ćwiczenie logorytmiczne 

 

Dziecko klaszcze, tupie i uderza dłońmi  na zmianę o kolana podczas 

recytowania rymowanki: 
 

Zachmurzona mała chmurka, 

nie chce niebieskiego piórka. 

 

6. „Burza” – zabawa orientacyjno-porządkowa 

Dziecko biega po pokoju . Kiedy Rodzic pokaże obrazek burzowej chmury, 

przykuca i robi z dłoni daszek . Kiedy Rodzic pokaże rysunek słońca, spaceruje. 

Zabawę powtarzamy. Obrazki, które pomogą w zabawie znajdują się w 

osobnym PDF  

 

Kiedy będziecie po zabawie proszę puścić dziecku film pięknie pokazujący 

burze link na stronie   

7. Piosenka na ten tydzień 

Chochliki - Tęcza cza cza  https://www.youtube.com/watch?v=5kJKnuffZEQ  

ZADANIE SPECJALNE 

Tęczowe galaretki 

Kochany Misiu dziś piątek cały tydzień ciężko pracowałeś przy wypełnianiu 

zadań przesłanych przeze mnie  czeka Cię nagroda!!! 

https://aniagotuje.pl/przepis/teczowe-galaretki 

https://www.youtube.com/watch?v=5kJKnuffZEQ

