
Środa 17.06.2020 

Temat tygodnia: KOLORY LATA. 

Temat dnia: Żółte słońce. 

Dzień dobry! 

Dziś mamy środę-trzeci dzień tygodnia. Wczoraj rozmawialiśmy o 

kolorze niebieskim i o chmurkach na niebie; a dziś jak myślicie, jaki kolor 

będzie następny? 

 

 

1. Zagadki 

Jeśli rozwiążecie zagadki, dowiecie się o jakim kolorze będziemy dziś 

mówić.  

 

Choć sam jest biały ma żółtą skórę 

z zewnątrz wygląda jak ogórek 

rośnie w Afryce, małpy go jedzą 

co na gałęziach palmy siedzą.    (banan) 

 

Gdy się schowa za chmury,  

świat się staje ponury. 

A weselej na świecie, 

kiedy śmieje się z góry.     (słońce) 

 

Jest od pomarańczy mniejsza 

bardziej żółta i kwaśniejsza. 

Pod jej skórką mieści się 

mnóstwo witaminy C.     (cytryna) 

 



Z dużego żółtego kwiatu 

wiele ziarnek się rodzi 

lubią go dziobać wróbelki, 

lubicie także i wy młodzi.   (słonecznik) 

 

I jak? Rozwiązaliście zagadki? Co mają ze sobą wspólnego rozwiązania 

zagadek? Tak wszystkie one są żółte. Więc jak już się domyślacie dzisiejszym 

kolorem jest ŻÓŁTY.  

 

2. Proszę, żebyście podzielili na sylaby słowa z zagadek, a kto potrafi niech 

podzieli je na głoski. Ile sylab i ile głosek słyszycie w wypowiadanych 

słowach? 

W tabeli narysujcie tyle kresek ile słyszycie sylab i głosek. Porównajcie, 

gdzie jest najwięcej, a gdzie najmniej sylab i głosek.   

 

 

SŁOŃCE   

SŁONECZNIK   

CYTRYNA   

BANAN   

 

3. Żółte skojarzenia 

A teraz porozmawiajcie z rodzicami z czym jeszcze kojarzy Wam się 

kolor żółty poza tym, co już wymieniliśmy. Jestem pewna, że macie 

jeszcze mnóstwo świetnych pomysłów.  

 

 

 



4. Zabawa ruchowa- Gra w żółte.  

Dziecko tańczy, porusza się do piosenki 

 https://www.youtube.com/watch?v=qO-iNKvED60. Rodzic zatrzymuje piosenkę w 

dowolnym momencie i wymienia kolor, który dziecko musi znaleźć w 

domu. Jeśli rodzic wymieni kolor żółty- dziecko staje bez ruchu.  

5. Zabawa dydaktyczna- Jaki kolor ma Słońce?  

Kochani popatrzcie na obrazki jakie Wam teraz wstawię.  

 

Wschód Słońca 

 

 

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


 

 

 



 

 

 Południe 

 

 



 

 

 

 

 



Zachód Słońca 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



To wszystko są zdjęcia Słońca w jego różnych fazach:  wschód, południe 

i zachód.  

Wschód Słońca jest wtedy, kiedy Słońce wznosi się nad horyzont, a 

zachód wtedy, kiedy Słońce chowa się za horyzont. Południe- wtedy 

kiedy jest najwyżej na niebie.  

 

Horyzont- to linia na której niebo wydaje się stykać z ziemią. Najlepiej 

widać to kiedy patrzymy na morze. Popatrzcie na zdjęcie zaznaczyłam to 

miejsce strzałką. Tutaj Słońce pojawia się rano czyli wschodzi i chowa się 

wieczorem czyli zachodzi.  

 

 

 

 

 

 

 



Przypatrzcie się jeszcze raz wszystkim zdjęciom, które Wam wstawiłam i 

zastanówcie się nad odpowiedzią na pytania: 

• Czy Słońce rzeczywiście jest żółte? 

• Jaki kolor ma Słońce, gdy pojawia się na horyzoncie? 

• Jaki kolor ma Słońce, gdy jest wysoko na niebie? 

• Jaki kolor ma Słońce, gdy chowa się za horyzont? 

• Do czego potrzebne jest Słońce? 

 

6. Zabawa ruchowa- Łapiemy zajączki 

Proszę rodziców o pokazanie dzieciom jak się wpuszcza promienie 

słoneczne do pokoju poprzez puszczanie tzw. „zajączków” lusterkiem. 

Kiedy już zobaczą jak to się robi zadaniem  rodziców będzie puszczać 

„zajączki”, a dzieci będą je łapać. Później może nastąpić zmiana ról.  

 

7. Karty pracy dla chętnych  



 



 

Do jutra,   Pani Ania ☺                


