
MALOWANE WIOSENNE KWIATY 
Dzień dobry! Dziś poeksperymentujemy sobie trochę z farbami!☺ 

 

 

1. Słuchanie odgłosów przyrody. 

Zapraszam Was dzieci do posłuchania odgłosów zwierząt wiosną. Po zimie wszystko budzi się do życia 

i można to pięknie usłyszeć, jeżeli ktoś się przysłucha. Poniżej wstawiam link do filmu. Zapraszam 

Was do wysłuchania. Podczas przysłuchiwania się pięknym dźwiękom natury, spróbujcie nazwać to, 

co słyszycie. 

https://www.youtube.com/watch?v=uWFShbkMFp4&ab_channel=WPN-

PRZYRODA%2CTURYSTYKA%2CWYDARZENIA 

Pytania: 

- Co usłyszeliście? 

- Czy podobały wam się te dźwięki? 

 

2. Eksperymenty plastyczne: Jak powstają kolory wiosny? 

Potrzebne będą: Miejsce do nakładania farb (może to być kawałek grubej folii), farby plakatowe: 

żółta, niebieska, czerwona, pędzle, woda, sylwety krokusów (mogą być narysowane przez rodzica lub 

wydrukowane).  

 



 

Rodzic  wspólnie z dzieckiem nakłada farby w trzech kolorach. Łączą je ze sobą, rozcieńczają wodą 

i mieszają pędzelkiem. Dziecko obserwuje powstałe kolory i podaje propozycje tego, co można 

namalować w danym kolorze. Np. z połączenia żółtej farby i niebieskiej farby otrzymujemy kolor 

zielony, którym można namalować liście; po połączeniu żółtej farby i czerwonej farby powstał kolor 

pomarańczowy, którym można namalować owoc pomarańczy, a z połączenia niebieskiej farby 

i czerwonej farby powstał kolor fioletowy, którym można pomalować sylwety krokusów narysowane 

przez rodzica lub wydrukowane. 

3. Praca w książeczkach 

Karta pracy, cz. 2, nr 10 (żółte książeczki) 

Dzieci: 

− rysują po śladach rysunku krokusa, 

− kolorują go na fioletowo, 

− oglądają zdjęcia innych kwiatów kwitnących  

wiosną. 

Karta pracy, cz. 2, nr 27 (zielone książeczki) 

Dzieci:  

− rysują po szarych liniach rysunków krokusów, 

− kolorują jeden z nich na fioletowo, 

− oglądają zdjęcia innych kwiatów kwitnących wiosną. 



 

Dla chętnych! 

 

 
Jeśli masz ochotę mam dla Ciebie jeszcze jedną propozycję: 

Malowanie farbami według Twojego pomysłu i do nagrania utworu „Wiosna” A. Vivaldiego. 

Link do muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI&ab_channel=okoskorpiona 

Wykonane prace prosimy przesłać na adres e-mail: 

stanek.anna360b@gmail.com 

 

 

 

Życzymy miłej zabawy! 

  Pani Ania i Pani Monika ☺ 

 

Źródło:  

Kolorujmy.pl 

Przewodnik metodyczny „Olek i Ada” cz.3, wyd. MAC Edukacja 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI&ab_channel=okoskorpiona, 

https://www.youtube.com/watch?v=uWFShbkMFp4&ab_channel=WPN-

PRZYRODA%2CTURYSTYKA%2CWYDARZENIA 

 

 

 


