
Wtorek 16.06.2020 

Temat tygodnia: Kolory lata. 

Temat dnia: Niebieskie niebo. 

 

Dzień dobry!  

Dziś w drugim dniu naszego tygodnia o lecie będziemy rozmawiać o 

kolorze niebieskim. Ciekawa jestem z czym kojarzy Wam się kolor niebieski 

latem?  Mnie kojarzy się z kilkoma rzeczami. Popatrzcie na obrazki.  

 

 

 

niebo 



 

woda 

 

niezapominajki 



 

chabry 

 

Jak myślicie o czym będziemy dziś mówić? Podpowiem Wam zagadkami.   

 

Zawsze jest nad nami. 

To płacze czasami, 

to śmieje się słońcem, 

albo gwiazd tysiącem.  

(niebo) 

 

 

 

 



 

Jaka to pierzynka biała, 

nie z pierza, ale z wody powstała? 

Płynie po niebie, znasz ją i wiesz, 

że gdy jest ciemna, 

będzie z niej padał deszcz. 

(chmura) 

 

Dziś popatrzymy trochę w niebo i będziemy rozmawiać o rodzajach chmur. 

Zatem… do dzieła.  

1. Na początku oglądnijcie proszę film o chmurach. Dowiecie się z niego jak 

powstają i kto rzeźbi ich kształt. Słuchajcie uważnie, bo po filmie zadam 

Wam kilka pytań. 

https://www.youtube.com/watch?v=PVGjzJYrMdM\ 

   

Pytania do filmu: 

- Co ogrzewa wodę? 

- W co zamienia się woda pod wpływem Słońca? 

-  Co powstaje z kropel wody? 

- Co nadaje kształt chmurom? 

 

W filmiku były wymienione 3 nazwy chmur: 

• Stratus, 

• Cumulus, 

• Cirrus.  

     Już o nich opowiadam i wyjaśniam nazwy, bo te podane tutaj są bardzo 

profesjonalne i w języku łacińskim.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PVGjzJYrMdM/


  

 

Chmura WARSTWOWA- stratus- jest biała albo szara. Pokrywa dużą część 

nieba jak koc. Czasem wygląda jak mgła.  Z tej chmury może padać przelotny 

deszcz lub śnieg.  

 

 

 

 

 

Chmura KŁĘBIASTA- cumulus-  to duża biała lub szara chmura 

przypominająca baranki lub watę cukrową. Powstaje podczas słonecznej 

pogody. Pomiędzy tymi chmurami widać piękne niebieskie niebo. Z tej chmury 

nie pada deszcz.  

 



 

 

Chmura PIERZASTA – cirrus – mają postać drobnych białych lub szarych 

pasków, lub rozproszonych po niebie piór. Są zbudowane z kryształków lodu. 

Nie dają opadów. 

 

Popatrzcie dziś na nasze niebo i z pomocą rodziców spróbujcie określić jakie 

widzicie chmury. Do czego podobne są chmurki, które oglądaliście?  

 

2. Posłuchajcie wiersza Juliana Tuwima pt. „Dyzio Marzyciel” 

https://www.youtube.com/watch?v=rZRv1pKSUP0.  

Zobaczcie o czym marzy Dyzio patrząc na chmurki płynące po niebie.  

 

Tekst wiersza : 

Położył się Dyzio na łące, 

Przygląda się niebu błękitnemu 

I marzy: 

"Jaka szkoda, że te obłoczki płynące 

Nie są z waniliowego kremu... 

A te różowe - 

Że to nie lody malinowe... 

A te złociste, pierzaste - 

Że to nie stosy ciastek... 

https://www.youtube.com/watch?v=rZRv1pKSUP0


I szkoda, że całe niebo 

Nie jest z tortu czekoladowego... 

Jaki piękny byłby wtedy świat! 

Leżałbym sobie, jak leżę, 

Na tej murawie świeżej, 

Wyciągnąłbym tylko rękę 

I jadł... i jadł... i jadł...” 

 

I jak Kochani- podobał Wam  się wiersz? Jestem pewna, że tak ☺ .  

Powiem Wam, że też chętnie skubnęłabym  sobie taką chmurkę czekoladową.  

 

 

3. Policz chmury i zaznacz lub wskaż odpowiednią cyfrę. 
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4. Teraz przypomnimy sobie jaki może być kolor niebieski.  

Popatrzcie proszę na kolory, które są poniżej i zastanówcie się co może być 

w takim odcieniu koloru niebieskiego. Np. Granatowe niebo przed burzą. 

Turkusowe morze. Poszukajcie w swoim domu przedmiotów w kolorze 

niebieskim i określcie ich kolor.  

 

 

 



- jasnoniebieski  

 

 

- ciemnoniebieski 

 

 

 

 

 

 

 

 



- granatowy  

 

 

- błękitny 

  



- turkusowy 

 

 

 

 

5. Na zakończenie zapraszam Was do rozruszania się z dobrze nam znanymi 

Wygibasami. Dziś Taniec Zygzak. 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLh-

uyy44bPNrFVXi0_3iSvHMPLVPEIMht 

6. Karta pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLh-uyy44bPNrFVXi0_3iSvHMPLVPEIMht
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLh-uyy44bPNrFVXi0_3iSvHMPLVPEIMht


 

 

 



7. Praca plastyczna 

Chętne dzieci proszę o wykonanie pracy plastycznej pt. Chmurka. 

Narysujcie taką jak widzieliście dziś za oknem lub wykonajcie pracę 

wybraną z tych, które Wam tu wstawię.  

 

 



 

To już wszystko na dziś. 

Do usłyszenia jutro, 

Pani Ania.  


