
Piątek 19.06.2020 

Temat tygodnia: KOLORY LATA 

Temat dnia: Jak powstaje tęcza? 

 

Dzień dobry! 

Kochani dziś piątek- ostatni dzień tygodnia. W tym tygodniu poznaliśmy 

cechy lata; przypomnieliśmy sobie nazwy pór roku, dowiedzieliśmy się 

ciekawych informacji o chmurach i Słońcu. Wczoraj policzyliście czerwone 

polskie owoce. A dziś? O czym dziś porozmawiamy? 

 

 

Barwny most na niebie, 

najczęściej po burzy, 

kolorami świeci 

i pogodę wróży. (tęcza) 

 

 

 

1. Wiersz „Kraina tęczy” A. Karcz 

 

Gdy na niebie słońce świeci, 

Ziemia moknie w ciepłym deszczu. 

To pojawia się nad światem  

Droga do krainy tęczy. 

Wielki pas wstęg kolorowych, 

Które w kształcie są półkola.  

Jeden koniec się wyłania,  

drugi kończy tuż na ziemią. 

Barwy widoczne tej drogi są, 



Każda ze wstęg ma barwę swą. 

Aż w siedmiu kolorach mienią się, 

I swoim pięknem dzielą się. 

Kolor czerwony to znak gorąca. 

Kolor pomarańczowy to cytrusów barwa. 

Kolor żółty to słońca promień. 

Kolor zielony to traw i lasów barwa. 

Kolor niebieski to symbol nieba. 

Kolor granatowy to głębia morza. 

Kolor fioletowy to lawendy zapach. 

Spójrz na niebo i policz sama. 

 

Pytania do wiersza: 

• Kiedy powstaje tęcza? 

• W jakim kształcie jest tęcza? 

• Ile kolorów ma tęcza? 

• Jakie kolory w niej występują? 

• Z czym kojarzą się kolory występujące w tęczy? 

 

2. Układanie tęczy 

Przygotujcie sobie 7 pasków papieru w kolorach tęczy- czerwony, 

pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy. 

 

Teraz popatrzcie na tęczę i ułóżcie swoje paski dokładnie w tej samej 

kolejności co na obrazku.  

Po ułożeniu tęczy nazwijcie kolory, z których ją zrobiliście i powiedzcie jaką 

głoskę słyszycie na początku każdego słowa. 



 

3. Zabawa muzyczno- ruchowa- Tęcza 

Rozkładamy paski papieru w kolorach tęczy na dywanie w różnych jego 

miejscach. Dzieci tańczą do piosenki „Kolorowa piosenka” 

https://www.youtube.com/watch?v=qO-iNKvED60. Rodzic wymienia co chwilę inny 

kolor z tęczy, a zadaniem dziecka jest podejść do odpowiedniego koloru 

paska rozłożonego na dywanie.  

4. Teraz czas na tęczowe eksperymenty. 

Zanim zaczniemy muszę Wam wyjaśnić jak powstaje tęcza. Światło 

padające na lusterko odbija się. Kiedy to światło wychodzi z wody- 

załamuje się. I tak powstaje tęcza- na skutek załamania i odbicia światła 

słonecznego w kroplach wody. Widzimy ją w postaci barwnego łuku na 

tle chmur deszczowych lub po deszczu. Powstaje również w mgle wodnej 

przy wodospadach i fontannach. Znika, kiedy wszystkie krople wody 

opadną lub wyparują.  

https://www.youtube.com/watch?v=qO-iNKvED60


Uff to już wszystko z teorii, teraz czas na praktykę czyli coś co bardzo 

lubicie. Zaczynamy eksperymenty ☺  

1) „Tęcza w wodzie” – dziecko nalewa wody do miski i wkłada do środka 

lusterko tak, by opierało się o ściankę miski. Następnie kieruje światło latarki 

na część tafli znajdującej się pod wodą. Na kartce trzymanej za latarką 

obserwuje tęczę. 

2) „Tęcza na stole” – dziecko kładzie na stole kartkę papieru, w odległości 

około 10 cm nad papierem trzyma szklankę z wodą. Po chwili na stole 

powinna pojawić się tęcza. 

3) „Tęcza w powietrzu” – rodzic rozpyla wodę spryskiwaczem do kwiatów w 

miejsce padania promieni słonecznych. Dziecko uważnie obserwuje i próbuje 

odszukać tęcze. 

4) „Cukierkowa tęcza” – rodzic układa na  rancie talerza cukierki Skittles lub 

M&M i wlewa na środek trochę wody. Po chwili dziecko mogą obserwować 

„wodnistą tęcze”. 

  

 



5. Praca plastyczna- Tęcza 

Proszę, żebyście w domu wykonali pracę plastyczną Tęcza. Dowolną 

techniką. Wstawię Wam przykładowe prace. 

 



 

 

 

6. Bajka Rodzina Treflików „Tęcza” 

Na zakończenie zapraszam Was do obejrzenia bajki.   

https://www.youtube.com/watch?v=tKw2-En1tTw 

 

 

 

Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. 

Miłego weekendu, 

Pozdrawiam, 

Pani Ania  

https://www.youtube.com/watch?v=tKw2-En1tTw

