
Witam Was  „Zajączki”. 

Zapraszam  do  zapoznania  się,  wybrania  i  wykonania  różnych  zadań,  które  Wam

przegotowałam. Poniżej zamieszczam  propozycje zabaw, zajęć, kart pracy i  kolorowanek

związanych z dzisiejszym tematem.

Temat dnia: „Tęczowy zawrót głowy”.

1. „Układanka”- puzzle. 

Opis zadania:

Rodzic drukuje obrazek i przecina go na 4 części. Dziecko składa pocięty obrazek w jedną całość,

a następnie przykleja na kartkę A4.

Obrazek do wydrukowania.



Materiały potrzebne do wykonania zadania:

- kartka A4,

- klej,

- nożyczki,

- wydrukowany obrazek tęczy.

2. „Przechodzenie przez bramę po drugiej stronie tęczy”- zabawa ruchowo - twórcza inicjowana

opowiadaniem rodzica.

Opis zabawy:

Po  założeniu   okularów  wybierzemy  się  do  wymarzonego  świata,  znajdującego  się  po

drugiej  stronie  tęczy.  Każdy,  kto  chce  wejść  do  bajkowej  krainy  musi  przejść  przez  bramę,

wymyślonym  przez  siebie  ruchem.  Popatrz  jak  tu  pięknie  i  kolorowo.  Rozejrzyj  się  dookoła

a zobaczysz  nad sobą różnobarwne motyle. Motylek delikatnie usiadł na  twoim ramieniu, powoli

zdmuchnij go. Teraz  zamieniasz  się w motylka i latasz z kwiatka na kwiatek, podziwiaj piękno

przyrody. Jakim zwierzątkiem możesz się  jeszcze  stać?  (naśladuj ruch,  wykonywany przez

wymyślone zwierzę). Wędrówka po wymarzonym świecie kończy się. Musisz przekroczyć bramę,

wymyślonym przez siebie ruchem i wracamy do naszego świata.

3. „Kolory tęczy” – praca plastyczna.

Opis wykonania pracy plastycznej:

Dziecko siedzi  przy stole przed wydrukowanym  na kartkach A4 konturem tęczy. Najpierw dziecko

wodzi palcem po śladzie, a następnie rodzic zachęca dziecko do uzupełnienia jej kolorami. Na stole

znajdują się  tylko trzy kolory:  żółty, czerwony i niebieski, dlatego dziecko podejmuje wspólnie

z rodzicem próbę stworzenia pozostałych trzech (łącząc: niebieski z żółtym, niebieski z czerwonym

oraz żółty  z  czerwonym).  Dziecko  nazywa powstałe  kolory:  zielony,  fioletowy,  pomarańczowy

i  uzupełnia  tęczę  wszystkimi  kolorami  zgodnie  z  ich  rzeczywistym  występowaniem.  Dziecko

maluje od lewej do prawej, starając się zachować płynność i śmiałość pociągnięć pędzla.

Materiały potrzebne do wykonania pracy plastycznej:

- farby plakatowe w kolorach – żółty, czerwony, niebieski,

- pędzelki,

- kubek z wodą,

- kartka A4 z wydrukowanym konturem tęczy,

- talerzyki do mieszania farb.

Obrazek tęczy z przypomnieniem ułożenia  kolorów  na łukach.



Szablon tęczy do wydrukowania, aby wykonać pracę plastyczną.





4. „Ćwiczenia z Lusisią I Lulitulisiami „ - ćwiczenia gimnastyczne.

Link do ćwiczeń gimnastycznych:

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc

5. „Tęcza na talerzu” – zabawa badawcza (doświadczenie).

Opis wykonania doświadczenia:

Wokół rantu talerza układamy cukierki w kształcie okręgu.  Następnie wlewamy powoli na środek

talerza wodę i obserwujemy co się dzieje. 

Uwaga: Ważne  aby  po wlaniu  wody nie  przestawiać  i  nie  przesuwać talerza,  bo  barwniki  się

rozpłyną nierówno. Najlepiej jak talerz stoi w miejscu. 

Materiały potrzebne do wykonania doświadczenia:

- opakowanie cukierków  Skittles,

- talerz płytki, najlepiej w kolorze białym,

 - woda o temperaturze pokojowej.  

Link do doświadczenia  - „Tęcza na talerzu”:

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

Linki do piosenek i filmów związanych z tematem:

1. „Tęcza”- piosenka.

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

2. „Tęcza – cza,cza,cza”- piosenka.

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4



3. „ Czy wiesz jak powstaje tęcza?” - film edukacyjny.

https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU

4. „Jak Rumcajs uratował tęczę?” - bajka.

https://www.youtube.com/watch?v=D0TaApDzPUo

5.  „O królu, co chciał kupić tęczę." – bajka.

https://www.youtube.com/watch?v=OAv0FzdfZx4

6. „Tęcza”  - bajka „Rodzina  Treflików”.

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

Karty pracy.

Poniżej  zamieszczam propozycje  kart  pracy  dla  „Zajączków” związanych  z  dzisiejszym

tematem.   Można  zarówno  wybrać  sobie  jedną  najbardziej  interesującą,  jak  również  wykonać

wszystkie. Wybór należy do Państwa i „Zajączków”. 

1. Za  pomocą kulek z plasteliny uzupełnij  kontur tęczy. Każdy łuk jest zaznaczony kolorem,

którym należy go wypełnić.





2.  Narysuj po śladzie obrazek, a następnie pokoloruj według wzoru.



Kolorowanki:

Poniżej zamieszczam propozycje kolorowanek dla „Zajączków” związanych z dzisiejszym

tematem.   Można  zarówno  wybrać  sobie  jedną  najbardziej  interesującą,  jak  również  wykonać

wszystkie. Wybór należy do  „Zajączków”. 





Życzę miłej pracy i pozdrawiam.

 Polak Magdalena


