
Temat: KOLORY LATA 

15.06 

1. Powitanie dnia piosenką „Dzień dobry” (w załączniku). 

2. „Gimnastyka” – gimnastyka buzi i języka.  

Gimnastyka 

Grażyna Wasilewicz 

Wstawać leniuszki! 

Podnieście głowy znad poduszki! 

I ruszajcie swe kosteczki! 

 

 

Najpierw skaczemy jak piłeczki.           

 

 

Kroki do przodu, do tyłu kroki 

 

 

i znów powtórzymy zwinnie podskoki. 

 

 

 

 

Zróbmy skłon w lewo oraz skłon w 

prawo, 

 

 

biegniemy wkoło rześko i żwawo, 

 

 

skaczemy lekko jak po kamyczkach,                                                                         

 

 

 

szybko chowamy się w policzkach.    

 

                                                                

Ręce czują się pokrzywdzone: „My 

także chcemy być spocone”.                                      

Więc naśladują lot sokoła,                                                                                         

Gwiżdżemy. 

 

 

 

 

Naprzemiennie dotykamy czubkiem 

języka dziąseł górnych i dolnych. 

 

Wysuwamy język jak najdalej z jamy 

ustnej i z powrotem wsuwamy. 

 

Naprzemiennie dotykamy czubkiem 

języka górnej i dolnej wargi, mając 

szeroko otwarte usta. 

 

 

Dotykamy czubkiem języka ostatnich 

dolnych zębów z prawej i lewej strony. 

 

 

Oblizujemy zęby, mając szeroko 

otwarte usta. 

 

Dotykamy czubkiem języka różnych 

miejsc na podniebieniu. 

 

 

Wypychamy językiem policzki. 

 

 

 

 

Naśladujemy rękoma lot ptaka. 



a teraz robią duże koła.                                                                                                         

 

Kołyszą się jak drzewa, jak trawa       

 

 

i biją z przodu i z tyłu brawa.                                                                                         

 

A na sam koniec zróbmy śmieszną 

minę                                                                     

I udajmy się na zasłużony 

odpoczynek.                                 

Krążymy rękoma. 

 

Kołyszemy rękoma nad głową, potem 

przy kolanach lub stopach. 

 

Klaszczemy przed sobą i za sobą. 

 

Wykonujemy dowolną zabawną minkę. 

3.  „Tropem kolorów” – zabawa twórcza. Komponowanie pracy z 

materiałów w żółtym kolorze.  

Dzieci odpowiadają na przeczytaną przez rodzica zagadkę: 

Jaki kolor dziś tropimy?- ma go słońce i cytryna oraz małe kurczaczki. 

Następnie dzieci wybierają dostępnie materiały plastyczne w żółtym kolorze: kartki papieru, 

bibuły, piórka, tasiemki itp. i układają z nich kształty dowolnych 

przedmiotów/roślin/zwierząt. Na końcu naklejają przygotowaną kompozycję na kartce 

białego papieru. 

4. „Żółty” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.  

W trakcie trwania piosenki dzieci swobodnie chodzą po pokoju, w czasie przerwy w muzyce 

(rodzic zatrzymuje piosenkę w dowolnym momencie) szybko szukają jakiegoś przedmiotu w 

kolorze żółtym i dotykają go palcem. Gdy muzyka powraca, dzieci znów zaczynają 

maszerować. 

Piosenka Kolory: 

https://www.youtube.com/watch?v=I6wyxrjNsZI 

5. „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia słuchowe. Dobieranie w pary wyrazów 

zaczynających się taką sama sylabą.  

Dziecko głośno wypowiada nazwy wszystkich przedmiotów na ilustracjach. Następnie 

dobiera w pary, wyrazy zaczynające się taką samą sylabą, np. malina i maska. 

https://wordwall.net/pl/resource/1688032/po%C5%82%C4%85cz-w-pary-obrazki-

kt%C3%B3rych-nazwy-zaczynaj%C4%85-si%C4%99-na-tak%C4%85-sam%C4%85 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I6wyxrjNsZI
https://wordwall.net/pl/resource/1688032/po%C5%82%C4%85cz-w-pary-obrazki-kt%C3%B3rych-nazwy-zaczynaj%C4%85-si%C4%99-na-tak%C4%85-sam%C4%85
https://wordwall.net/pl/resource/1688032/po%C5%82%C4%85cz-w-pary-obrazki-kt%C3%B3rych-nazwy-zaczynaj%C4%85-si%C4%99-na-tak%C4%85-sam%C4%85


6. „Kogel-mogel” – wspólne przygotowanie deseru. 

 Przepis znajdziecie tu: 

http://blwmama.pl/kogel-mogel-w-wersji-dla-malego-dziecka-blw/ 

 

7.  Kolorowe rytmy- zabawa dydaktyczna. 

 

 

http://blwmama.pl/kogel-mogel-w-wersji-dla-malego-dziecka-blw/

