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Tęczowy zawrót głowy 

 

Krąg tematyczny na ten tydzień : Pogoda w kratkę 

Piosenka obowiązująca na ten tydzień : 

https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM 

 

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

Dziecko składa pociętą na 4 części ilustrację według wzoru. Ilustracja dostępna w 

załączniku pt. puzzle 

 

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

Dzieci stoją swobodnie na hasło wypowiedziane przez rodzica „ słońce świeci” dzieci 

zaczynają biegać . Na hasło: „ deszczyk pada” dzieci kucają i składają ręce nad sobą, 

robiąc daszek . Zabawę powtarzamy kilka razy.  

 

3. „Jak powstaje tęcza” – wysłuchanie wiersza pt. „Tęcza” , rozmowa na temat utworu. 

Wzbogacenie i porządkowanie wiadomości na temat powstawania tęczy. Układanie, 

nazywanie i przeliczanie jej barw. Ilustracja w załączniku pt. tęcza oraz link do 

filmiku https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM
https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU


Tęcza 

Lśni na niebie tęcza, 

śliczna, kolorowa. 

Pytają się dzieci: 

– Kto ją namalował? 

Słonko malowało 

pędzelkiem ze złota. 

Udała się słonku 

malarska robota. 

Hanna Ożogowska 

Źródło: H. Ożogowska, „Tęcza” [w:] „A jak będzie słońce … A jak będzie deszcz …”. 

 

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

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

podnosi się, wstaję, prostuję się do pozycji stojącej, wspina się na palce, wyciąga do 

góry ręce tak, jakby chciało sięgnąć nieba. Na kolejne klaśnięcie rodzica dziecko 

przysiada, powraca do pozycji kucznej. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.  

 

5. Praca plastyczna „ Tęcza” -  wypełnianie pustych miejsc plasteliną. Ilustracja pełna 

jest "białych kropek", które trzeba wypełnić, tak, by pasowały do obrazka i stworzyły 

piękną całość 😍. Ilustracja dostępna w  załączniku pt. praca plastyczna 

 

6. „Eksperyment – wędrująca woda” - Eksperyment wędrująca woda to ciekawe 

doświadczenie, które wymaga od dziecka nieco cierpliwości. Do zabawy potrzebne 

będzie:  6 szklanek podobnej wysokości. Do co drugiej wlewamy wodę, a następnie 

dodajemy barwnik. Jeśli nie macie barwników, wodę można łatwo zabarwić 

wkładając do szklanki z ciepłą wodą kolorową bibułę. Do przygotowanych szklanek 

wkładamy złożone w paski papierowe ręczniki. Całe doświadczeni w przyśpieszonym 

tempie  możecie zobaczyć na filmiku . Link :  

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44


 

 

 


