
Propozycja zajęć i zabaw z dziećmi z grupy II na dzień 20.05.2020 

Witam wszystkich serdecznie 

 

„Siedmiobarwny szlak na niebie” 

 

 

  

1. „Tęcza” – wiersz M. Konopnickiej jako wstęp do rozmowy o zjawisku 
atmosferycznym, jakim jest tęcza. 

„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 polnej róży. 
 

Pożyczyło sobie farby 
Od kwiatów z ogrodu; 



Malowało tęczę na znak, 
Że będzie pogoda!” 

  

Rodzic prowadzi z dzieckiem rozmowę na podstawie wiersza. Przykładowe 
pytania: 

 - Gdzie można zobaczyd tęczę? 

 - Jak wygląda tęcza? 

 - Jakie ma kolory? 

 - Jak powstaje tęcza? 

  

2. Obejrzyjcie proszę filmik edukacyjny pt. „Tęcza dla dzieci malowana 
różdżką”. 

https://youtu.be/X5OTGXAk7yU 

Nauka kolorów z tęczą i różdżką dla dzieci. Magiczna różdżka rysuje kształty 
tęczy a następnie je koloruje odpowiednimi kolorami. Przyjemna muzyka, 
sympatyczny wręcz słodki krajobraz z chmurkami i słoocem zachęci dziecko do 

nauki. Życzę miłej nauki kolorów z tęczą . 

  

3. Opowieśd ruchowa „Tęcza nad rzeką". 
 
„Gdzieś wysoko nad wioseczką (wskaż ręką nad głową), bije grom (klaśnij w 
dłonie). 
Zawieszony ponad rzeką tęczy krąg (zatocz ręką łuk). 
Krąg wysoki, kolorowy, świetlny łuk. 
Pod nim chmurek rząd deszczowych (opuszczaj rękę, poruszając palcami) suszę 
zmógł. 
Ile ma kolorów tęcza? Siedem barw (pokaż 7 palców). 
Jeśli chcesz , rób z nich naręcza i się baw (dobierzcie się całą rodziną i taoczcie w 
kółeczku)”. 

1. Rozwiązywanie zagadek pt. „Jaki to kolor?”. 
 
To będzie bardzo łatwa zagadka: jakiego koloru jest niebo, kiedy jest ładna 
pogoda? (jasnoniebieski); 
 
Tego koloru szukajcie w makach lub w muchomorze (czerwony); 

https://youtu.be/X5OTGXAk7yU


 
Marchewka zawsze ten kolor kryje, ale też takie bywają dynie (pomaraoczowy); 
 
Liście są taki i trawa też, jaki to kolor, już chyba wiesz (zielony); 
 
Jakim kolorem – pytam dziś wszystkich – maluję niebo przed burzą i głębokie 
morze? (ciemnoniebieski); 
 
W jakim kolorze są piękne fiołki i smaczne śliwki? (fioletowy); 
 
To kolor ciepły i miły jak promienie słooca i płatki słonecznika (żółty). 

  

2. Zabawa „Czerwony jak.....?” – dziecko siedzi na dywanie. Rodzic rzucając 
piłkę do dziecka mówi: „Czerwony jak? - dziecko kooczy zdanie: serce, jabłko, 
róża (bawimy się wszystkimi kolorami tęczy). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU&feature=emb_title 

  

3. Przygotowałam dla Was karty pracy, do samodzielnego wykonania – 
załączniki  

 

Pozdrawiam serdecznie całe rodzinki. 

Ciocia Ania 

  

https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU&feature=emb_title


 

 



 


