
Data: 16.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Lato tuż, tuż.. 

Temat dnia: Kolory lata 

 

Dzień dobry kochani! 

Zaczniemy sobie od bajkowej gimnastyki.  

 

Dziecko stoi na dywanie, rodzic daje polecenia: 

-Jesteś drewnianym ludzikiem Pinokiem (dziecko robi pajacyki) 

-Jesteś Kubusiem Puchatkiem (dziecko robi przysiady) 

-Jesteś Kopciuszkiem tańczącym na balu (dziecko obraca się na 

palcach) 

-Jesteś smerfem Osiłkiem (dziecko robi pompki) 

-Jesteś energiczną dziewczynką Maszą (dziecko biega po domu, 

wysoko podskakując) 

 

Teraz sobie wygodnie usiądźcie. Porozmawiamy o kolorach lata.  

-Jak myślicie, jakie są kolory lata?  

Popatrzcie na chustę animacyjną, którą bawimy się w 

przedszkolu: 

 

 

 

 

 

 

 



Spróbujcie z rodzicami do każdego koloru przyporządkować jakiś 

przedmiot lub zjawisko związane z LATEM, np. 

kolor niebieski- morze 

 

Jeśli już skończyliście, przejdziemy do opowiadania pt. ,,Historia 

tęczy” Posłuchajcie: 

Kiedyś, bardzo dawno temu, wszystkie kolory świata zaczęły się 

sprzeczać. Każdy z nich utrzymywał, że jest najpiękniejszy, 

najważniejszy, najpotrzebniejszy. 

Zieleń powiedziała: 

- Jest oczywiste, że jestem najważniejszym kolorem. Jestem piękna i 

nie ma beze mnie wiosny, ani lata. Jestem kolorem trawy, drzew, liści. 

Beze mnie świat byłby smutny. 

Przerwał jej niebieski: 

- Patrzysz tylko na ziemię; a co z morzem i niebem? To ja nadaję im 

kolor. Ja pomalowałem caluteńkie niebo, każdą rzekę, jezioro, morze, 

ocean. Jestem niezbędny i najważniejszy! 

Kolor żółty uśmiechnął się swoim zwyczajem: 

- Jesteście wszystkie bardzo ważne, ale to ja przynoszę światu uśmiech, 

radość, ciepło. Słońce jest żółte, księżyc jest żółty, gwiazdy są żółte. 

Wszystko, co pomaluję jest takie piękne, że wszyscy patrzą na to z 

zachwytem! 

Czerwień nie mogła znieść tego długiego wywodu: 

- Ja jestem ponad wami wszystkimi bo ja jestem kolorem serca – 

miłości. Jestem też kolorem ognia. Daję ludziom ciepło. Beze mnie nie 

można się obejść! 

Spór kolorów trwał i coraz bardziej się wzmagał. Nagle na niebie 

pojawiła się wielka czarna chmura i powiedziała: 

 



- Jesteście niemądre kolory! Wszystkie jesteście piękne, jak motyle, jak 

kwiaty. Tak mi smutno jak słucham waszej kłótni! I chmura zaczęła 

płakać gęstym deszczem. 

W tej chwili na niebie pojawiło się słońce i powiedziało: 

- Nie płacz chmuro, a wy kolory, przestańcie się kłócić. Weźcie się za 

ręce i namalujcie na niebie coś pięknego razem, aby było widać was 

wszystkie. 

- Kolory zaczęły malować na niebie różnobarwne pasy i tak powstała 

tęcza. Na jej widok chmurka się uśmiechnęła, a kolory zobaczyły, że 

każdy z nich jest piękny i niezastąpiony i wspaniale wyglądają razem! 

Na pamiątkę tej chwili za każdym razem, gdy słońce chce pocieszyć 

kropelki spadającego deszczu, na niebie pojawia się tęcza. 

 

Przykładowe pytania do tekstu: 

-Jakie kolory się kłóciły?(zielony, niebieski, żółty, czerwony) 

-Kto się smucił? (chmura) 

-Kto im pomógł? (słońce) 

-W jaki sposób słońce pomogło kolorom? ( kazało przestać się kłócić, 

kazała wziąć się za ręce i namalować coś pięknego na niebie) 

-Co powstało na niebie? (tęcza)  

 

Zabawa ruchowa – „W kolorze tęczy”. 

W rytm dowolnej muzyki dziecko swobodnie tańczy, na przerwę w 

muzyce i na hasło tęcza – dziecko szuka przedmiotów, rzeczy w kolorze 

tęczy i podnosi je do góry. Następnie odkłada na swoje miejsce i tańczy  

nadal. 

 

Spójrzcie na kilka ilustracji, które również przedstawiają kolory 

lata i postarajcie się powiedzieć rodzicom, co na nich widzicie 😊 



 

 

 

 



 

 

 



Chciałabym żebyście zobaczyli teraz, co stanie się, jak zmieszamy 

niektóre kolory:  

 

Kiedy połączymy kolor czerwony i żółty, powstanie kolor 

POMARAŃCZOWY 

 

 



 

 

 

Kiedy połączymy kolor czerwony i niebieski, powstanie kolor 

FIOLETOWY 

 

 



 

 

 

Kiedy połączymy kolor żółty i niebieski,  powstanie kolor 

ZIELONY 

 

 



Kochani! 

Mam dla Was zadanie na dzisiaj! Jeśli macie w domu farbki, 

wykonajcie pracę plastyczną pt. ,,Kolory lata” . Chciałabym 

żebyście namalowali to, na co macie ochotę. Co Wam się kojarzy z 

latem. Użyjcie swoich ulubionych kolorów! Czekam na efekty 

Waszych prac! (fabianczyk.angelika@wp.pl)  

 

Jutro będziemy wykonywać doświadczenia. W związku z tym 

potrzebne nam będą :  

 szklanki 

 bibuła w 3 kolorach (lub barwniki spożywcze) 

 kwasek cytrynowy 

 opakowanie sody oczyszczonej 

 strzykawka lub po prostu łyżka 

 pianka do golenia 

 olej 

 miska 

 ręczniki papierowe 

 małe opakowanie cukierków/draży Skittles 

 lód 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie! 

P. Angelika  

 

mailto:fabianczyk.angelika@wp.pl

