
Temat  tygodnia: „KOLORY LATA”.  

18.VI. 2020 rok (czwartek) „Różowy bądź czerwony”. 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań - zachęcanie do korzystania z gier planszowych i 

układanek. 

Wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy po jej zakończeniu. 

 

„Co może być czerwone , a co różowe?” -  zabawa dydaktyczna. 

Rodzic zadaje dziecku pytanie: Co może być czerwone, a co różowe? Dziecko podaje 

odpowiedzi, następnie dzieli te wyrazy na sylaby, liczy ilość sylab w każdym wyrazie.  Nazywa 

głoski znajdujące się na początku tych wyrazów. Układa zdania z tymi wyrazami. Na koniec 

rodzic czyta dziecku wierszyki o powyższych kolorach, utrwalając przy tym nazwę tego koloru 

po angielsku. 

Czerwona róża na imieniny, 

Czerwone poziomki, truskawki, maliny. 

Wszystko to lubię od A do Z, 

Więc zapamiętaj: czerwony to RED. 

Różowa jest świnka, co tapla się w błocie, 

Różowy motylek siadł na płocie. 

Kolor to ładny jest i bajkowy, 

Bowiem angielski PINK – to różowy. 

 

 

                        
 



                  
 

 

                   
 

„Gra w różowe/czerwone” – 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 różowy/czerwony, wówczas dziecko staje prosto w 

bezruchu. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

„Ile czereśni mamy w koszyku?” – zabawa matematyczna. 

Rodzic ma przygotowane przed sobą dziesięć piłeczek pingpongowych (czereśnie) oraz 

pudełko czy kartonik. Dziecko natomiast ma dziesięć fasolek, koła narysowane na kartce oraz 

kartoniki z kropkami 1-9. Rodzic najpierw wkłada piłeczki do pudełka (po jednej), informując 

dziecko, ile czereśni wkłada. Za każdym razem zadaje pytanie: Ile czereśni jest w pudełku? 

Dziecko odpowiada od razu lub pomaga sobie w liczeniu,  wkładając fasolki do kół i 

przeliczając je. Następnie kładzie kartonik z właściwą liczbą kropek. Gdy wszystkie piłeczki są 

już w pudełku, rodzic wyjmuje je, pokazuje, ile zabrał  i zadaje pytanie:  Ile czereśni zostało w 



pudełku? Dziecko przelicza w pamięci lub za pomocą fasolek. Podpisuje odpowiednim 

kartonikiem. 

 

Praca z kartą pracy 4 str 27 – usprawnianie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia. 

Dziecko wycina obrazki wzdłuż przerywanych linii, układa go zgodnie ze wzorem. 

 

„Owocowy koktajl” – wykonanie koktajlu mleczno – owocowego. 

Rodzic przygotowuje potrzebne produkty i narzędzia: świeże truskawki, jogurt naturalny lub 

mleko, może być odrobinka cukru, blender, kubki. Następnie pokazuje dziecku zgromadzone 

produkty i prosi o zgadnięcie, co będą robić. Wspólnie z dzieckiem ustala kolejność 

czynności: umycie owoców, włożenie do blendera, wlanie mleka lub jogurtu, włączenie 

bledera pod nadzorem osoby dorosłej, wyłączenie blendera, nalanie napoju do szklanek, 

degustacja. Wspólnie z dzieckiem ustala zasady higieny i bezpieczeństwa podczas pracy. 

Następnie rodzic i dziecko zabezpieczają ubrania i włosy. Dziecko wykonuje kolejne etapy 

pod nadzorem rodzica, wspólnie degustują koktajl, porządkują miejsce pracy. 

                                                                 ŻYCZĘ SMACZNEGO! 

 

             

 

 


