
Temat kompleksowy: „Kolory lata” 
 

 

Poniedziałek 15 czerwiec   „Żółty” 
 
1.„Gimnastyka” – gimnastyka buzi i języka. Usprawnianie narządów mowy. 
Zabawa przy lustrze 
 
Gimnastyka Grażyna Wasilewicz  
 
Wstawać leniuszki!Dzieci gwiżdżą.  
 
Podnieście głowy znad poduszki! I rozruszajcie swe kosteczki!  
 
Najpierw skaczemy jak piłeczki,Naprzemiennie dotykają czubkiem języka dziąseł 
górnych i dolnych.  
 
kroki do przodu, do tyłu krokiWysuwają język jak najdalej z jamy ustnej i wsuwają 
go z powrotem.  
 
i znów powtarzamy zwinnie podskoki.Naprzemiennie dotykają czubkiem języka 
górnej i dolnej wargi, mając szeroko otwarte usta.  
 
Zróbmy skłon w lewo oraz skłon w prawo,Dotykają czubkiem języka ostatnich 
dolnych zębów z prawej i lewej strony 
 
biegniemy wkoło rześko i żwawo,Oblizują zęby, mając szeroko otwarte usta.  
 
Skaczemy lekko, jak po kamykach,Dotykają czubkiem języka różnych miejsc 
na podniebieniu.  
 
szybko chowamy się w policzkach.Wypychają językiem policzki  
 
Ręce czują się pokrzywdzone: 
„My także chcemy być spocone”.  
Więc naśladują lot sokoła,Naśladują rękoma lot ptaka 
 
 a teraz robią duże koła,Krążą rękoma.  
 
Kołyszą się jak drzewa, jak trawaKołyszą rękoma nad głową, potem przy kolanach 
lub stopach.  
 
i biją z przodu i z tyłu brawa.Klaszczą przed sobą i za sobą.  
 
A na sam koniec zróbmy śmieszną minęWykonują dowolną śmieszną minę.  
 
i udajmy się na zasłużony odpoczynek. 
 
2.„Tropem kolorów” – zabawa twórcza. Komponowanie pracy z materiałów w 
żółtym kolorze.  
 
 R. w imieniu Tupa zadaje dzieciom zagadkę:  



 
Jaki kolor dziś tropimy?  
Ma go słońce i cytryna, 
 małe kurczaczki i ja. 
 
Następnie dzieci wybierają spośród kartek papieru kolorowego, te
Dzieci mają za zadanie narysować i
z nich kształty dowolnych przedmiotów: domów, samochodów, roślin, zwierząt. 
Po ułożeniu dzieci naklejają je na
wieszają np. na lodówce 
 
3.. Rozwiązywanie „żółtych zagadek
 
Ten żółciutki owoc 
bardzo kwaśny bywa, 
rośnie w ciepłych krajach. 
Jak się on nazywa. (cytryna
 

 
 
 
 
Na drzewie dojrzewa, 
żółta lub zielona, 
brzuszek ma okrągły, 
górą wydłużona. (gruszka)
 

 
 
 
Do rogala jest podobny 
żółty kolor ma, 
jest to owoc z ciepłych krajów.
Czy ktoś z was go zna? (banan
 

 
Olbrzymia lampa, 
co na niebie świeci. 

Następnie dzieci wybierają spośród kartek papieru kolorowego, te w
Dzieci mają za zadanie narysować i wyciąć z papieru kolorowego paski.

nich kształty dowolnych przedmiotów: domów, samochodów, roślin, zwierząt. 
ułożeniu dzieci naklejają je na kartce  papieru. Tak przygotowaną dekorację 

zywanie „żółtych zagadek” – podanie rozwiązania wskazując ilustrację.

 
cytryna) 

) 

jest to owoc z ciepłych krajów. 
banan) 

 

w kolorze żółtym. 
paski. Komponują 

nich kształty dowolnych przedmiotów: domów, samochodów, roślin, zwierząt. 
kartce  papieru. Tak przygotowaną dekorację 

wskazując ilustrację. 



Na całym świecie 
i dla wszystkich dzieci. (słońce). 
 

 
- Co mają wspólnego te wszystkie obrazki? 
 
 
 
4. Słuchanie opowiadania A.Galicy „Bajka o żółtej kredce”. 
Rozmowa na temat bajki. 
 
BAJKA O ŻÓŁTEJ KREDCE 
Pewnego dnia Tomek wyjął z szuflady blok do rysowania i pudełko z kredkami. 
Wysypał kredki na stolik i zabrał się do rysowania. Nie zauważył nawet, że w 
pudełku została żółta kredka, której zrobiło się smutno. 
- Nie jestem potrzebna – myślała. 
– Tomek zostawił mnie w pudełku, może nie podoba mu się mój żółty kolor? 
A tymczasem Tomek narysował zieloną kredką trawę i zielone drzewko. Po chwili 
czarna kredką narysował dach z kominem, z którego leciał dym. Czerwoną kredką 
pomalował ściany, a granatową zrobił wielkie drzwi do domu. 
- Ach jak pięknie Tomek rysuje – westchnęła żółta kredka i przyglądała się, co 
jeszcze będzie na rysunku. 
Tomek wziął kredkę niebieską i pomalował nią niebieskie niebo z niebieskimi 
obłoczkami. Później brązową kredką dorysował obok domu budę, płot i brązowego, 
wesołego pieska. 
- Wszystkie kredki coś narysowały – popłakiwała żółta kredka – tylko ja nie jestem 
do niczego potrzebna. 
 
I właśnie wtedy Tomek wyciągnął ją z pudełka. 
- O, tu jesteś, myślałem, że zginęłaś – powiedział – i nie mógłbym dokończyć 
rysunku. 
Tomek narysował żółtą kredką wielkie słońce z żółtymi promykami i żółte firanki w 
oknach i żółte słoneczniki za płotem i jeszcze małą, żółtą kaczuszkę, która bawiła się 
na rysunku z pieskiem. Ach, jaka dumna była z siebie żółta kredka, że potrafi tyle 
narysować. 
 
5.„Kogel-mogel” – przygotowanie deseru. 
R. przygotowuje dla każdego dziecka 1 jajko, porcelanowy kubek, cukier, łyżeczkę. 
Wbija każdemu dziecku żółtko do kubka. Dzieci same odmierzają dwie łyżki cukru 
do kubka i kręcą za pomocą łyżeczki kogel-mogel. Na koniec jedzą go  

 

 



 

 


