
Witam Wysyłam kolejne propozycje zabaw na ten tydzień dla Kamilii 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. 

 

 „Tęcza dla dzieci różdżką malowana” – zabawa dydaktyczna. Proszę włączyć dziecku 

krótki filmik opisujący jak powstaje tęcza i z jakich kolorów się składa (link poniżej). 

 

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

 

Następnie proszę pokazać dziecku obrazki poniżej przedstawiające tęczę i omówić 

dziecku kolory występujące na tęczy. Proszę również zachęcać dziecko do 

powtarzania nazw kolorów (czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, granatowy, 

niebieski, fioletowy). 

 

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


 

 
 

 

 



 Zabawa plastyczna „Tęcza”. Do wykonania pracy potrzebne będą kolorowe kredki lub 

farby. Zadaniem dziecka jest dokończenie malowania pasków tęczy według wzoru. 

 
 

 
 



 Zabawa plastyczna „Tęcza w rączek”. Do zabawy potrzebne będą kolorowe farby i 

biała kartka papieru. Do wykonania pracy możemy zachęcić innych domowników. 

Malujemy dłoń dziecka (lub innego domownika) na czerwono i odbijamy ją 

kilkakrotnie na kartce, tak aby powstał łuk tęczy. Czynność powtarzamy ze 

wszystkimi kolorami, jakie występują na tęczy. Poniżej wstawiam zdjęcie 

przykładowo wykonanej pracy. 

 
 

 Czynności porządkowe i higieniczne – po skończonej pracy proszę zachęcać dziecko 

do uprzątnięcia stanowiska pracy (schowania materiałów na swoje miejsce) i umycia 

rąk mydłem. Proszę również, aby zachęcać Kamilę do korzystania z sedesu lub 

nocnika. 

 



 Zabawa ruchowa „Słońce, deszcz, tęcza”. Proszę, aby rodzic wykonywał ćwiczenie 

wspólnie z dzieckiem i pokazywał mu ruchy. Dziecko biega swobodnie po 

pomieszczeniu. Na hasło rodzica SŁOŃCE dziecko biega dalej podnosząc obie ręce 

do góry, na hasło DESZCZ dziecko zatrzymuje się i pomału wykonuje przysiad 

jednocześnie naśladując palcami padający deszcz. Na hasło rodzica TĘCZA dziecko 

podskakuje na dwóch nogach. 

 

 Zabawa z gazetami „Przygoda na spacerze”.  Dziecko siada na dywanie (siad 

skrzyżny), rodzic kładzie przed dzieckiem gazetę. Zadaniem dziecka jest 

wykonywanie ruchów palcami lub całymi dłońmi na gazecie. Rodzic mówi i wspólnie 

z dzieckiem wykonuje ruchy: 

 

- Dzieci idą na spacer (palcem wskazującym i środkowym „maszerują” po gazecie) 

- Na niebie świeci piękne słońce (rysujemy po gazecie palcem kółko i promyki słońca) 

- Nagle zaczyna padać deszczyk (delikatnie stukamy wszystkimi palcami po gazecie) 

- Po deszczu na niebie pojawia się kolorowa tęcza (malujemy jednym palcem na 

gazecie kilka pasków, tworząc tęczę) 

- Dzieci biegną na plac zabaw (palcem wskazującym i środkowym „biegniemy” po 

gazecie). 
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