
Środa 24.06.2020r. 

 

Temat kompleksowy : Kolory Lata 

Temat dnia: Kolory lata - żółty 

Cele ogólne:  

- nazywanie, określanie charakterystycznych cech lata, 

- wykształcenie prawidłowych reakcji na zmianę tempa, dynamiki, rejestru, nastroju, 

uwrażliwienie na szkodliwe działania słońca, 

- rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń ruchowych przy muzyce, 

- uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka, 

- rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej. 

 

Oczekiwane osiągnięcia dziecka: 

-  rozpoznaje i nazywa porę roku – lato, 

- aktywnie uczestniczy w zabawie porannej, 

- słucha piosenki z uwagą, 

- rozmawia na temat treści piosenki, 

- śpiewa fragmenty piosenki, 

- sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe, 

- rysuje kredą słońce. 

 

 

Formy pracy: indywidualna. 

Pomoce dydaktyczne:   

 

Przebieg zajęcia: 

Drogie Skrzaty, drodzy Rodzice. Przed nami kolejny tydzień czerwca. Już niedługo 

zacznie się lato, a z nim powitamy wakacje. A póki co zapraszam do działania. 

 

1. Rozmowa kierowana przez rodzica na temat higieny. 

2. Doskonalenie umiejętności mycia rąk. 

3. Poznajcie lalkę Fruzię. Fruzia to sympatyczna lalka mieszkająca w przedszkolu razem z 

innymi pluszakami. Zapraszam Cię do ćwiczeń razem z 

Fruzią.  https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0 

2. „Co jest żółte?” – zabawa słownikowa. Rodzic zadaje dzieciom pytanie: Co jest żółte? 

Dzieci opowiadają, co kojarzy się im z tym kolorem. Można wykorzystać również różne 

obrazki czy też różne przedmioty znajdujące się w domu, owoce, naprowadzające dzieci: 

(kaczka, słoneczko, cytryna, banan, ser). 

3. Posłuchaj piosenki pt.: ”Znam kolory”  

https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0


https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk 

I. Słoneczko jest żółte, 

pomidor czerwony, 

niebo jest niebieskie, 

ogórek zielony. 

ref. Żółty, czerwony, 

znam kolory, znam kolory, 

niebieski, zielony. 

II. Kurczaczek jest żółty, 

truskawka czerwona, 

morze jest niebieskie, 

a trawa zielona. 

 ref. Żółty, czerwony, …. 

III. Słoneczko jest żółte, 

pomidor czerwony, 

niebo jest niebieskie, 

ogórek zielony. 

ref. Żółty, czerwony…. 

Po wysłuchaniu utworu Rodzic  zadaje pytania dotyczące treści: O czym jest piosenka?; 

Jakiego koloru jest pomidor?; Co jest koloru niebieskiego w piosence ?; Jaki kolor ma 

słoneczko?; Co jest czerwone w piosence?; 

 

4. „ Znam kolory” - Zapraszam Cię do kilku zabaw przy piosence,  

-  „Taniec kolorów” – improwizacja ruchowa do piosenki. Słuchając piosenki poruszaj się 

swobodnie, tańcz. 

 – „Rytmizowanie teksu piosenki” • klaskaj, równocześnie recytuj tekstu; • równoczesne 

maszeruj i recytuj tekst; • równoczesne klaskaj, maszeruj i  recytuj tekst. 

– „Cicho – głośno” – śpiewaj cichutko zwrotki piosenki, zaś refren bardzo głośno – i na 

odwrót. 

5. „Duże – małe” – zabawa dydaktyczna. Rodzic przygotowuje kolorowe szablony różnych 

przedmiotów, w tym przedmioty w kolorze żółtym. Dzieci najpierw nazywają rzeczy 

przedstawione na obrazkach, później wyklaskują nazwy tych rzeczy, a na końcu klasyfikują je 

pod względem wielkości i używają pojęć: mały, duży, oraz pod względem wielkości i koloru: 

np. mały i żółty. 

https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk


6. „BAJKA O ŻÓŁTEJ KREDCE” -  Posłuchaj bajki A.Galicy, którą przeczyta Wam 

Rodzic. 

Pewnego dnia Tomek wyjął z szuflady blok do rysowania i pudełko z kredkami. Wysypał 

kredki na stolik i zabrał się do rysowania. Nie zauważył nawet, że w pudełku została żółta 

kredka, której zrobiło się smutno. 

- Nie jestem potrzebna – myślała. 

– Tomek zostawił mnie w pudełku, może nie podoba mu się mój żółty kolor? 

A tymczasem Tomek narysował zieloną kredką trawę i zielone drzewko. Po chwili czarna 

kredką narysował dach z kominem, z którego leciał dym. Czerwoną kredką pomalował 

ściany, a granatową zrobił wielkie drzwi do domu. 

- Ach jak pięknie Tomek rysuje – westchnęła żółta kredka i przyglądała się, co jeszcze będzie 

na rysunku. 

Tomek wziął kredkę niebieską i pomalował nią niebieskie niebo z niebieskimi obłoczkami. 

Później brązową kredką dorysował obok domu budę, płot i brązowego, wesołego pieska. 

- Wszystkie kredki coś narysowały – popłakiwała żółta kredka – tylko ja nie jestem do 

niczego potrzebna. 

I właśnie wtedy Tomek wyciągnął ją z pudełka. 

- O, tu jesteś, myślałem, że zginęłaś – powiedział – i nie mógłbym dokończyć rysunku. 

Tomek narysował żółtą kredką wielkie słońce z żółtymi promykami i żółte firanki w oknach i 

żółte słoneczniki za płotem i jeszcze małą, żółtą kaczuszkę, która bawiła się na rysunku z 

pieskiem. Ach, jaka dumna była z siebie żółta kredka, że potrafi tyle narysować. 

Porozmawiaj z Rodzicem na temat bajki. Odpowiedz na pytania: Jak miał na imię chłopiec, 

który rysował kredkami? Jakiego koloru kredka została w pudelku? Co narysował Tomek 

żółtą kredką? 

7. „Żółty obrazek” - Przygotuj żółtą farbę, kartkę A4, pędzel, kubek z wodą. Namaluj swój 

żółty obrazek. Opowiedz Rodzicom co namalowałaś / namalowałeś. Wspaniale!  

 

 

 

Życzymy przyjemnej nauki i zabawy: 

Pani Małgosia i pani Ela. 

 

 

 


