
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Uszatków, dn. 14.04.2021r 

Temat dnia: Tęczowy zawrót głowy 

 
Źródło obrazka pm4zamosc.pl 

 

Piosenka na ten tydzień  

Śpiewające Brzdące - Pogoda 

https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q 

 

1.  „Układanka” – puzzle; doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej. 

Zadanie polega na składaniu pociętego na 4 części prostego piktogramu według wzoru. 

Piktogram w PDF puzzle. 

 

2. „Słońce świeci – deszczyk pada” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

 
Źródło obrazka  biblioteka.bojszowy.pl  

Proszę rozłożyć na podłodze gazety, które będą służyć za domek. W każdej „rundzie” 

https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q


proszę zabrać jedną gazetę.  

Gdy Rodzic wypowie hasło: Słońce świeci! Uszatek zaczyna biegać po pokoju (uważając 

na gazety). Na kolejny znak Rodzica – klaskanie w dłonie – Uszatek musi schować się 

przed deszczem. Po chwili ciszy Rodzic znów wypowiada hasło: Słońce świeci! i Uszatek 

znowu zaczyna biegać. W tym czasie Rodzic zabiera jedna z gazet. 

 

3 „Jak powstaje tęcza?” – wysłuchanie wiersza H. Ożogowskiej.  

 

Proszę przeczytać Uszatkowi wiersz a następnie zadać pytania  

- co robiło Słonko? 

- gdzie można zobaczyć tęcze? 

- z czego był pędzelek Słoneczka? 

 

 

Hanna Ożogowska 

Tęcza 

 
Źródło obrazka pm4zamosc.pl 

 

Lśni na niebie tęcza, 

śliczna, kolorowa. 

Pytają się dzieci: 

– Kto ją namalował? 

 

Słonko malowało 

pędzelkiem ze złota. 

Udała się słonku 

malarska robota. 

Źródło: H. Ożogowska, „Tęcza” [w:] „A jak będzie słońce … A jak będzie deszcz …”, WSiP, Warszawa 2001, s. 82 

 



4. Wzbogacanie i porządkowanie wiadomości na temat powstawania tęczy, 

nazywanie i przeliczanie jej barw. 

 Rozwiązywanie zagadek pt. „Jaki to kolor?” 

Tego koloru szukajcie w makach lub w muchomorze (czerwony); 

Marchewka zawsze ten kolor kryje, ale też takie bywają dynie (pomarańczowy); 

To kolor ciepły i miły jak promienie słońca i płatki słonecznika (żółty). 

Liście są taki i trawa też, jaki to kolor, już chyba wiesz (zielony);  

To będzie bardzo łatwa zagadka: jakiego koloru jest niebo, kiedy jest ładna pogoda? 

(jasnoniebieski); 

Jakim kolorem – pytam dziś wszystkich – maluję niebo przed burzą i głębokie morze? 

(ciemnoniebieski); 

W jakim kolorze są piękne fiołki i smaczne śliwki? (fioletowy); 

 

Jak powstaje tęcza? 

https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0 

 

5 „Zakodowana gimnastyka” – zabawa muzyczno-ruchowa. 

 
Źródło obrazka view.genial.ly 

Piosenka do zabawy „Kolorowa piosenka” https://youtu.be/qO-iNKvED60 

Uszatek maszeruje, podskakuje lub biega po pokoju w rytmie piosenki. Na przerwę w 

muzyce rodzic unosi wysoko do góry jedną z przygotowanych wcześniej  kolorowych 

kartek (pomarańczową, fioletową, zieloną, żółtą, niebieską i czerwoną), a dziecko 

wykonują odpowiednie ruchy: 

zielona – podskoki obunóż w miejscu 

fioletowa – klaszcze nad głową 

https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0
https://youtu.be/qO-iNKvED60


pomarańczowa – przechodzi do przysiadu uderzając palcami o podłogę 

niebieska – pajacyki 

czerwona – stoi  na jednej nodze 

6. „Kolory tęczy” – praca plastyczna 

 

 
źródło obrazka gawex.pl 

 

Potrzebna będzie Państwu karta grafomotoryczna A3  nr 9 jest ona w teczce pakietów, 

które Państwo odbierali. Jeśli nie macie wrzucam PDF tęcza  

 Za pomocą tej pracy plastycznej odbywa się: doskonalenie motoryki małej oraz 

koordynacji wzrokowo – ruchowej w czasie rysowania po śladzie z zachowaniem 

prawidłowego kierunku od lewej do prawej oraz rozwijanie ekspresji i śmiałości ruchów 

podczas malowania tęczy za pomocą zmieszanych podstawowych barw farb plakatowych.  

 

7. „Sięgając chmur” – zabawa ruchowa ćwicząca duże grupy mięśniowe. 

 
Źródło obrazka view.genial.ly 

 

Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji kucznej. Na klaśnięcie Rodzica dziecko powoli 

podnosi się, wstaje, prostuje się do pozycji stojącej, wspina się na palce, wyciąga do góry 

ręce tak, jakby chciało sięgnąć nieba. Na kolejne klaśnięcie Rodzica Uszatek  przysiada, 

powracając do pozycji kucznej. Ćwiczenie należy kilkakrotnie powtórzyć. Zachęcam do 

wykonania razem z dzieckiem   

 


