
 

Temat tygodnia: Kolory lata 

 
Temat dnia: Niebieski 

Środa  24.06.2020r. 
Cele szczegółowe:  

 odnajduje ukryty przedmiot wg podanej instrukcji 

 obdarza uwagą osoby dorosłe 

 uczestniczy w zabawie ruchowej 

 tworzy dowolne kompozycje plastyczne z różnorodnych materiałów, wymyśla sposoby 

łączenia; 

 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości 

 wyraża ekspresję twórczą podczas wykonywania pracy plastycznej 

 dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej 

 wykonuje worek sensoryczny zgodnie z instrukcją 

 słucha uważnie 

 umiejętnie łączy klocki tworząc określone budowle 

 

 

Witamy Rodziców i Dzieci 
 

Dzisiaj jest środa. Jak wiecie w tym tygodniu rozmawiamy o kolorach lata. Zastanówcie się z 

jakim kolorem kojarzy Wam się lato – może z kolorem niebieskim ? 

 

Zapraszamy  Was na zajęcia  

 Powitanie i rozgrzewka   na dobry dzień – Przybijcie sobie piąteczkę 

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4 

zabawa taneczna – https://www.youtube.com/watch?v=gO2gp87cjZA 

 Obejrzyjcie filmik – Jaki kolor wybierze Tęczusia ? 

obejrzyjcie filmik, w trakcie oglądania zapamiętajcie co jest w kolorze niebieskim? 

https://www.youtube.com/watch?v=tHsjBonC9Qw  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4
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 Zabawa słownikowa –  „Niebieski skojarzenia”  
Zastanówcie się „Co kojarzy Wam się z kolorem niebieskim? 

Szukamy koloru niebieskiego – spróbujcie poszukać w swoim pokoju zabawek, przedmiotów 

w kolorze niebieskim . Możecie poznać nowe odcienie niebieskiego np. kolor  jasnoniebieski,  

ciemnoniebieski, błękitny, granatowy, turkusowy itp. 

popatrz na plansze edukacyjną i nazwij przedmioty , które się tam znajdują 

 

 
 

 Zabawa oddechowa – Żaglówki 
Dziecko z Rodzicem tworzą parę i przygotowują sobie np. apaszkę.  Dziecko jest żaglówką, a 

Rodzic– wiatrem. Dziecko-żaglówka trzyma obiema rękami w górze apaszkę, a Rodzic-wiatr 

dmucha na apaszkę. Dziecko-żaglówka przesuwa się w tę stronę, w którą wygina się apaszka. 

 

 Zabawa z gazetami – Omiń kałużę 
Wyobraźcie sobie, że po niebie płyną  chmury z których pada deszcz. Z deszczu tworzą się 

kałuże. Dzieci rozkładają na podłodze gazety – kałuże. Biegają po pokoju i na umówiony 

sygnał – omijają kałużę (przeskakują przez gazetę). Na hasło „deszcz” dzieci naśladują 

padający deszcz –  ruchem rąk uderzając o gazetę z różną siłą 

 



 Zagadki muzyczne – Kolory  
https://www.youtube.com/watch?v=djJ9DGVUtqw 

wysłuchajcie muzycznych  zagadek, spróbujcie je rozwiązać 

popatrzcie na poniższe zdjęcia – co przedstawiają ? 

  

       
 

 Zabawa dydaktyczna  – Latawiec 
Przygotujcie  różne figury geometryczne: trójkąty, koła, kwadraty, prostokąty – powycinane             

z kolorowego papieru . Zadaniem dzieci jest ułożenie figur na kartce tak, aby powstał latawiec. 

 

Rodzic czyta zagadkę : 

Gdy wiatr wieje – wtedy lata, 

Może zrobić ci go tata. 

Dwa patyczki, papier, żyłka, 

W niebo frunie w sekund kilka. 

(latawiec) 

 

obejrzyj filmik edukacyjny – „Kubuś poznaje kolory” 

https://www.youtube.com/watch?v=1QpP4amihvw 
 

 Zabawa ruchowa  – Lecimy z wiatrem 

Zamieniamy się  w latawce. Gdy dzieci-latawce usłyszą podniebną melodię, wówczas biegają 

po pokoju.. Gdy melodia ucichnie, dzieci-latawce siadają na dywanie i zastygają w bezruchu. 

wykorzystajcie piosenkę o kolorach – Znam kolory 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=owzja2wW8Nk&feature=emb_logo 

 

 Zabawa –  Nazwij i rozpoznaj kolory 

Gra w kolory- https://wordwall.net/pl/resource/2110988/kolory 

 Praca plastyczna – Łódka z origami 
Zapraszamy Was do wykonaniu pracy plastycznej – Łódka z origami. 

 

Oto kilka podpowiedzi: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=4OesdHZFKNM 

https://www.youtube.com/watch?v=crL4mL_HnK8 
 

  

 

 

 

 

Przyjemnej pracy 

Pozdrawiamy 

                                                                                                                                      Wychowawczynie                           
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