
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej Paweł 

Poniedziałek 27.04.2020 

Temat „Tęcza” 

Cele zajęć: 

 ćwiczenia usprawniające sprawność palców i dłoni 

 ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną 

 ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 utrwalenie podstawowych kolorów. 

 

 

 Proszę włączyć dziecku krótką bajeczkę o tęczy (link poniżej). 

 

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

 

 

 Proszę przeczytać dziecku rymowankę „Tęcza” i pokazać, jakie kolory ona posiada. 

Pomogą w tym obrazki załączone poniżej. Proszę, aby rodzic utrwalił z dzieckiem 

podstawowe kolory i spróbował je razem policzyć (dotykając po kolejnych kolorach 

palcem dziecka). Warto również dziecku wspomnieć, że tęcza powstaje na niebie po 

burzy, deszczu.  

 

Krasnoludki małe, w borze tak sprzątały, 

Aż barwny pyłeczek, z kwiatów postrząsały. 

Wiaterek go porwał, tańcząc z nim go poniósł, 

Na deszczową chmurkę, cały pyłek zaniósł. 

 

Nagle letni deszczyk, rześko zaczął padać, 

Słonko zaświeciło, pyłek zaczął spadać. 

Lato wszystkie barwy, pyłku połapało, 

W kolorową tęczę, pięknie poskładało. 

 

Kolorową tęczę, widzą zawsze dzieci, 

Kiedy deszczyk pada, a słoneczko świeci. 

Siedem ma kolorów, łuków także siedem, 

Lecz garniec ze złotem, zawsze tylko jeden. 

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


 

 
  

 

 Zabawa plastyczna „Tęcza i chmurka”.  Do wykonania pracy potrzebne będą 

kolorowe kartki lub kawałki bibuły (można biała kartkę pomalować farbami) wycięte 

w paski, biała kartka i klej. Z białej kartki wycinamy razem z dzieckiem chmurkę a do 

chmurki przyklejamy kolorowe paski papieru (wyjdzie nam tęcza). Poniżej 

przykładowe zdjęcie wykonanej pracy. 



 

 

 Czynności porządkowe i higieniczne – proszę zwrócić uwagę dziecka na sprzątnięcie 

miejsca pracy po skończonej zabawie i umycie rąk. 

 

 Trening czystości – zwracamy uwagę dziecka na konieczność korzystania z sedesu, 

nocnika. 

 

 Zabawa ruchowa „Słonko świeci, deszczyk pada”. Rodzic z dzieckiem siadają na 

dywanie, uderzają palcami w podłogę naśladując padający deszcz (rodzic mówi: kap, 

kap, kap) słuchając przy tym odgłosów padającego deszczu (link poniżej). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zGAi71vUdi4 

 

Gdy muzyka cichnie (rodzic wyłącza) dziecko i rodzic wstają i unoszą ręce do góry, 

paluszkami naśladując migotanie promyków słońca. 

 

        Opracowała 

        Anna Drożdżewicz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zGAi71vUdi4

