
Witam Wysyłam kolejne propozycje zabaw na ten tydzień dla Julki w ramach zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych. 

Czwartek  14.05.2020 

Temat „Kolory tęczy” 

Cele zajęć: 

 ćwiczenia usprawniające sprawność palców i dłoni 

 ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 rozwijanie sprawności fizycznej 

 utrwalenie podstawowych kolorów. 

 

 „Kolory tęczy” – zabawa dydaktyczna. Proszę pokazać dziecku poniższe obrazki i 

omówić mu jak wygląda tęcza (z jakich i ilu kolorów się składa: czerwony, 

pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy ). Proszę zachęcać 

dziecko do powtarzania nazw kolorów i wspólnego przeliczania ich (liczymy do 7). 

 

 

 
 



 

 

 Czynności samoobsługowe – proszę zachęcać dziecko do nauki samodzielnego 

ubierania się (teraz kiedy mamy dużo czasu proszę, aby dziecko próbowało 

samodzielnie ubierać się od podstaw: skarpetki, majteczki, spodnie, bluzka). 

 
 



 Zabawa ruchowa  z chustkami „Taniec motyli”.  Do zabawy potrzebna nam będzie 

dowolna chustka. Dziecko słuchając utworu (link poniżej) swobodnie porusza się po 

pomieszczeniu (poruszą chustą naśladując motyle fruwające na łące). Kiedy muzyka 

cichnie dziecko rozkłada chustkę na podłodze i siada na nią prostując plecy (oddycha 

swobodnie wciągając powietrze nosem i wypuszczając buzią – naśladuje wąchanie 

kwiatków). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM 

 

 Zabawa plastyczna „Tęcza”. Do wykonania pracy potrzebne będzie: biała kartka 

papieru, gąbka kuchenna, farby :czerwona, pomarańczowa, żółta, zielona, granatowa, 

niebieska i fioletowa (jeśli nie mamy wszystkich kolorów, używamy tych które 

posiadamy). Rodzic wspólnie z dzieckiem maluje farbą gąbkę w kolorowe paski. 

Następnie dziecko przykłada gąbkę do kartki i płynnym ruchem przeciąga ją po 

kartce, tak aby powstał kształt tęczy. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM


 
 

 Zabawa w wyklejanie „Kolory tęczy”. Do wykonania pracy potrzebne będzie: 

plastelina, kolorowe kartki, bibuła lub farbki. Zadaniem dziecka jest dokończenie 

szablonu tęczy (puste kółeczka dziecko może: wykleić plasteliną, kolorowymi 

kartkami, bibułką lub pomalować opuszkami palców). 

 
 



 

 Czynności porządkowo – higieniczne. Po skończonych pracach zachęcamy dziecko do 

sprzątnięcia stanowiska pracy (odniesienia wykorzystanych materiałów na miejsce) i 

dokładnego umycia rąk. 

 



 Ćwiczenie oddechowe „Dmuchamy na piórka”. Rodzic daje dziecku piórko, kawałek 

watki. Dziecko podrzuca piórko do góry i stara się na nie dmuchać tak, aby jak 

najdłużej utrzymało się w górze. 

 

 Zabawa ruchowa „Kto wyżej skoczy”. Do zabawy zachęcamy jak największa liczbę 

domowników. Organizujemy zawody, kto najwyżej podskoczy na obu nogach i na 

jednej nodze. 

 

 Filmik edukacyjny „Tęcza dla dzieci malowana różdżką”. Na koniec proszę włączyć 

dziecku krótki filmik, podsumowujący naukę kolorów, z których składa się tęcza. 

 

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

 

 

 

 

         Opracowała 

         Anna Drożdżewicz 
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