
Drogi Rodzicu! 
Spędź aktywnie dzień z dzieckiem w domu. 

Oto kilka propozycji na piątek. 
Życzymy dobrej zabawy! 

PIĄTEK - 16.04 

TEMAT: „Deszczowa gimnastyka” 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Dziecko: 

• odgaduje zagadki

• zna nazwy i kolejność występowania kolorów tęczy

• uzupełnia rysunek

• jest aktywne w czasie zajęć

• obserwuje eksperyment

• maluje gąbką tęcze 

• układa obrazek według wzoru

• uczestniczy w zabawach ze śpiewem

1. „Co to takiego ?”- zagadka słowna

link: https://www.youtube.com/watch?v=t-YEsZjzqSc

2. „Kolory tęczy”- zabawa na spostrzegawczość.

Dziecko ogląda film i zapamiętuje kolory tęczy, następnie koloruje obrazek według wzoru.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU
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3. Ćwiczenia poranne „Pogodne ćwiczenia w podskokach” - (do codziennego wykonywania

w tym tygodniu) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE

4. „Tęcza”- układanie obrazka wg wzoru.

Dziecko wycina po linii przerywanej poszczególne elementy obrazka, a następnie próbuje ułożyć 

obrazek wg wzoru i bez wzoru.

5. „Kolory tęczy”- eksperyment.

Do eksperymentu potrzebujecie: jedno opakowanie cukierków Skittles, duży talerz - najlepiej bały, 

wodę w temperaturze pokojowej.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SfVVFCAmSmY

6. „Tęcza po deszczu”- malowanie gąbką. 

Dziecko siada przy stoliku. Rodzic rozkłada przed nim kartki dużego arkusza papieru w kolorze 
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białym oraz farby. Prosi o nabranie na pędzel określonego koloru i narysowanie na nim na gąbce 

paska (demonstracja rodzica). W podany sposób na gąbce pojawiają się pozostałe kolory (kolory 

tęczy). Następnie, gdy wszystkie siedem kolorów jest już na gąbce, dzieci przyciskają ją do arkusza 

po lewej stronie rysunku. Rysują duży łuk. Tak powstaje tęcza w intensywnych kolorach.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1q49n6yWQos

7. „Tęczowa wyliczanka”- utrwalenie kolorów tęczy.

Rodzicu przeczytaj dziecku wyliczankę. Można podczas czytania układać paski z kolorowych 

kartek. Od dołu ku górze. Dziecko wówczas szybciej zapamięta kolejność występowania kolorów.

Siedem kolorów tęcza ma,

każdy kolory tęczy zna.

Pierwszy fioletowy – jak lawenda uspokaja.

Drugi granatowy – nocą niebo przystraja.

Trzeci to niebieski – kolor nieba w dzień słoneczny.

Czwarty to zielony – jak światło, by pieszy był bezpieczny!

Piąty kolor jest żółty – tak jak budyń bananowy,

Szósty jest pomarańczowy – mógłby też być marchewkowy!

Siódmy kolor to czerwony – kolor serca i miłości.

Dzięki tęczy nikt na burzę się nie gniewa i nie złości.

8. „Tęcza – czacza”- taniec z bibułą

Na koniec weźcie do rąk paski bibuły i potańczcie przy piosence. Na refrenie podnieście ręce 

wysoko i machajcie tak jakbyście malowali tęczę na niebie. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi oraz pracami plastycznymi. Prosimy 

robić zdjęcia z zabawy lub wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres 

tulipanyprzedszkole5@wp.pl. Wszystkie wasze prace będą zamieszczane na stronie internetowej 

przedszkola.

 ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWYJ 

Wychowawczynie: Martyna Kwiecień, Agnieszka Gieniusz 
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