
Temat  tygodnia: „KOLORY LATA”. 

15.VI. 2020 rok (poniedziałek) „Żółty”. 

„Żółty parzy” – zabawa ruchowa z elementem rzutu. 

Rodzic rzuca piłkę do dziecka, wypowiadając nazwy kolorów. Dziecko, słysząc nazwy 

wszystkich kolorów oprócz żółtego, musi złapać piłkę. Jeżeli dziecko nie złapie piłki, słysząc 

nazwę innego koloru niż żółty, lub złapie ją, słysząc nazwę koloru żółtego – oddaje fant. Na 

koniec zabawy dziecko musi wykupić fanty, np. śpiewając piosenkę. 

 

„Co ma żółty kolor?” – rozmowa z dzieckiem. 

Dziecko rozwiązuje zagadki Tomasza Jabłońskiego: 

Cóż to jest za gwiazda, co na żółto świeci, 

daje światło, ciepło, radują się dzieci.     (słońce) 

Cóż to za roślinka – jak małe słoneczko, 

żółte płatki wokół, na łodyżce mieszka, 

jak jest jeszcze mała, to ją podlewamy, 

a jak już dojrzeje – nasionka zjadamy.     (słonecznik) 

Rodzic zadaje dziecku pytanie: Co kojarzy się Tobie z kolorem żółtym? Dziecko odpowiada. 

Następnie rodzic pokazuje dziecku ilustracje ukazujące wschód i zachód Słońca (załączniki 

poniżej) oraz tłumaczy dziecku co to jest: świt (pora dnia przed wschodem Słońca, kiedy 

niebo przestaje być czarne, a kończy się w momencie wschodu Słońca) , południe (czas 

dokładnie w połowie doby, godzina 12:00; południe oddziela ranek od popołudnia), zmierzch 

(okres po zachodzie Słońca, w którym Ziemia oświetlona jest światłem słonecznym 

rozproszonym w atmosferze).Przypomina znaczenie pojęcia: horyzont (załącznik poniżej), po 

czym rodzic zadaje dziecku pytania: Czy słońce rzeczywiście jest żółte? Jaki kolor ma słońce, 

gdy pojawia się na horyzoncie? Jaki kolor ma słońce, gdy chowa się za horyzont? Jaką rolę 

pełni Słońce? 

 

„Gra w żółte” –zabawa orientacyjno -  porządkowa. 

Dziecko maszeruje, podskakuje, bądź biega po pokoju w rytm dowolnej muzyki. Gdy dźwięki 

milkną, rodzic głośno podaje nazwę koloru. Dziecko musi odszukać podany kolor w pokoju i 

dotknąć go. Jeżeli padnie nazwa żółty, wówczas dziecko staje prosto w bezruchu. Zabawa 

powtarzana jest kilka razy. 

 

„Mierzymy promienie Słońca” – zabawa matematyczna. 

Rodzic na stole, bądź na podłodze kładzie żółte koło oraz odchodzące od niego paski różnej 

długości. Zadaniem dziecka jest przyjrzeć się uważnie i powiedzieć, który promień jest 

najkrótszy, a który najdłuższy. Następnie rodzic proponuje, żeby dziecko zmierzyło długość 



promieni za pomocą sznurka. Dziecko wspólnie z rodzicem dokonują pomiarów. Na koniec 

rodzic prosi, aby dziecko ułożyło promienie od najkrótszego do najdłuższego. 

 

„Piosenka na kolorowe lato” – nauka piosenki, zabawa ruchowa do melodii. 

Dziecko słucha piosenkę. Podczas słuchania porusza rękami, głową, tułowiem, biodrami w 

dowolny sposób. Po wysłuchaniu rodzic zadaje pytania: O czym jest mowa w piosence? O 

jakiej porze roku mówi piosenka? Jakie zwierzęta są wymienione w piosence? Co, według 

słów piosenki, dzieci będą robiły latem? A co ty chciałbyś (chciałabyś) robić? 

Źródło: 

https://www.youtube.com/watch?v=l4iKGDoEwq0 

 

Praca z kartą pracy 4 str 25 (oraz następna)– uzupełnianie brakujących elementów zgodnie z 

podanym rytmem. Wybieranie drogi ptaszka do gniazda tak, by zebrał jak najwięcej gałązek. 

Przeliczanie gałązek. 

 

Poniżej znajdują się załączniki do zadania 2. 

 

                         wschód słońca                                                      zachód słońca 
 

 
 


