
Temat  tygodnia: „KOLORY LATA”.  

17.VI. 2020 rok (środa) „Niebieski”. 

Bajkoterapia – słuchanie bajki czytanej przez rodzica. 

Realizowanie zagadnienia: SZCZĘŚCIE. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

Wypowiadanie się na temat treści bajki. 

 

„Szukamy koloru niebieskiego” – rozmowa z dzieckiem. 

Rodzic zadaje dziecku pytanie: Co kojarzy się Tobie z kolorem niebieskim? Dziecko 

odpowiada. Następnie dziecko ogląda swoje ubrania i inne przedmioty w pokoju, które są w 

kolorze niebieskim. Porównuje ich  odcienie, posługując się pojęciami: jasnoniebieski, 

ciemnoniebieski, błękitny, granatowy, turkusowy itp. 

 

 

             
 

                       
 



„Lecimy z wiatrem” – zabawa ruchowa. 

Rodzic zamienia dziecko w latawiec. Gdy dziecko – latawiec usłyszy podniebną melodię, wówczas 

biega po całym pokoju. Gdy melodia ucichnie, dziecko – latawiec siada na dywanie i zastyga w 

bezruchu. 

 

„Latawiec” – zabawa matematyczno – plastyczna. 

Rodzic rysuje dziecku na kolorowych kartkach figury geometryczne takie jak na poniższym rysunku 

(trójkątów, kwadratów i kół na ogon latawca powinno być więcej, żeby był on dłuższy). Dziecko 

nazywa figury, wycina i układa tak, aby powstał z nich latawiec . Następnie dziecko przykleja latawiec 

na niebieską kartkę (zanim dziecko przyklei ogon, rodzic może narysować sznurek z ogona, będzie mu 

wtedy łatwiej przyklejać na nim figury). Może również wyciąć z białej kartki chmurki i przykleić obok 

latawca. 

 

 

 
 

 

„Co pływa, co tonie” – zabawa badawcza. 

Rodzic pokazuje dziecku różne przedmioty np.: metalowy klucz, piłeczkę gumową lub od ping 

– ponga, korek, drewnianą deseczkę (można wybrać inne przedmioty ciężkie i lekkie, które są 

dostępne w domu). Do większej miski nalewa wodę. Dziecko siada obok niej. Następnie 

rodzic zadaje dziecku pytania: Co stanie się z przedmiotami w wodzie? Które z nich zatoną? 

Które z nich będą pływały? Dlaczego jedne toną, a inne pływają? Następnie dziecko wkłada 

przedmioty do miski z wodą i obserwuje ich zachowanie. 

 



„Gra w niebieskie” – 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 niebieski, wówczas dziecko staje prosto w bezruchu. Zabawa 

powtarzana jest kilka razy. 

 

 

 


