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1.„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. 

 

 

2. „Gra w czerwone” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci 
maszerują, podskakują bądź biegają w zależności od rytmu podawanego 
przez Rodzica.  Na przerwę w akompaniamencie Rodzic. głośno podaje 
nazwę koloru, np. zielony, wówczas dzieci muszą odszukać podany kolor  
 i dotknąć go. Zabawa jest powtarzana kilka razy. Jeżeli Rodzic poda 
nazwę koloru – czerwony – wówczas dzieci stają prosto w bezruchu.  
 
3.„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. 

 

4. „Praca w KP4.30 – ćwiczenia w czytaniu; dopasowywanie wyrazu do 
obrazka  
 



5.„Owocowo-warzywne zagadki” – rozwiązywanie zagadek.  

Na małych krzaczkach  
w promieniach słonka dojrzewają.  
Są słodkie i pyszne  
i czerwony kolor mają. /truskawki/  

Jest warzywem bardzo znanym,  
Do kanapek dodawanym.  
Czerwień jego jest kolorem,  
A nazwany… /pomidorem/  

Czerwone, pachnące, słonkiem malowane,  
Przyniosę ich z lasu w lecie pełny dzbanek. /maliny/ 
 
6.„Sałatka owocowa” – Z różnych  czerwonych owoców sezonowych 
(truskawki, arbuz, porzeczki i inne), jogurt naturalny, miętę, miód. Dzieci 
myją owoce, obierają, kroją na kawałki; z jogurtu, mięty i miodu robią 
sos, którym polewają deser. Pamiętając  o zasadach higienicznej pracy i 
bezpieczeństwa podczas krojenia. Smacznego! 
 
7.Pokoloruj według kodu 



 


