
Czwartek 25.06.2020r. 

 

Temat kompleksowy : Kolory Lata 

Temat dnia: Kolory lata – czerwony.  

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. „Głowa do głowy” - Poproś do udziału w zabawie Mamusię, Tatusia, rodzeństwo. 

Wybierz ulubioną melodię lub zaproponowaną, https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-

Xy0Jo  poruszaj się po pokoju  w rytm muzyki. Podczas przerwy w muzyce łączymy się  w 

pary. Przywitaj się częściami ciała wymienionymi przez Rodzica, np. na hasło Witają się 

rączki,  w parach dotykaj się rączkami (podaj  prawe i lewe ręce jak przy powitaniu). Przy 

kolejnej przerwie w muzyce zmieniasz parę a Rodzic wymienia inną część ciała np. głowę, 

plecy, stopy, kolana, łokieć… 

4. „Do czego potrzebna jest znajomość kolorów?” – zabawa dydaktyczna. Posłuchaj 

krótkiego wiersza. Przeczyta Wam go Rodzic. 

„Światełko” Iwona Salach 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


Przez ulicę idą dzieci, gdy zielone światło świeci. 

Kiedy żółte się zapali uważają nawet mali. 

Gdy zobaczysz zaś czerwone, czekaj grzecznie na (zielone). 

Po wysłuchaniu utworu Rodzic zadaje pytania dotyczące treści a Ty spróbuj odpowiedzieć na 

pytania: Przy jakim świetle można przejść przez ulicę?; Przy jakim świetle należy stać i nie 

wolno przechodzić przez ulicę?; Do czego potrzebna nam znajomość kolorów?  Fruzia 

pomaga swoim przyjaciołom bezpiecznie skorzystać z przejścia dla pieszych. Obejrzyj 

film. https://www.youtube.com/watch?v=ImHeRC0gXD8 

5. „Czerwone – stój, zielone – idź” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Przygotuj do 

zabawy koła w kolorze czerwonym,  zielonym (wytnij koła z kolorowych kartek ksero), 

poruszaj się po pokoju w dowolnych kierunkach, do wygrywanego przez Rodzica rytmu – 

podskoki, bieg. Na hasło: Czerwone – zatrzymaj się; na hasło: Zielone – dalej biegaj. Potem 

Twoim zadaniem będzie odpowiednie zareagowanie na sygnał wzrokowy – zielone lub 

czerwone koło, które pokaże Rodzic. Brawo! 

6. „Magiczne pudełko” – zabawa sensoryczna. W pudełku np. po butach wycinamy otwór 

w bocznych ściankach, takiej wielkości, aby dziecko mogło włożyć dłoń a jednocześnie nie 

mogło zobaczyć co jest w środku. Do pudełka wkładamy piłeczkę lub pomidora, jabłko 

ważne aby przedmiot był w kolorze czerwonym. Dziecko wyjmuje pojedynczo przedmiot, 

określając przy tym jego kształt. Następnie określa kolor i mówi, z czym kojarzy się taki 

kolor. Można wykorzystać obrazki naprowadzające (kwiaty, biedronki, truskawki, 

paprykę….). 

7. „Czerwone balony” – zabawy ruchowe z wykorzystaniem czerwonych balonów. 

Balonami możesz również pobawić się w przydomowym ogrodzie. Na pewno potrafisz 

powiedzieć jaki mają kolor ( czerwony). Brawo! 

– „Taniec z balonikiem” – Poproś Rodzica o nadmuchanie balona a Ty baw się 

balonem  przy dowolnej muzyce. Jeśli będziesz bawił / bawiła się w ogrodzie możesz 

podrzucać, trzymać balon i śpiewać ulubioną piosenkę oraz oczywiście tańczyć z balonem. 

– „Balonikowe buźki” – Przygotuj mazaki dowolnego koloru. Namaluj  mazakami na 

balonie: oczy, usta, nos. Każdy pomysł jest dobry. Brawo! Wspaniale! 

– „Wariacje z balonami” – zabawy oddechowe. Nabierasz powietrze do buzi i napełniaj 

policzki – udajesz napompowany balon. Następnie wypuszczaj powietrze również ustami. 

Na koniec samodzielnie nadmuchaj balon. Poproś Rodzica aby pomógł Ci  zawiązać balon, 

by nie uciekało z niego powietrze.   

8. „Biedronka” - Zapraszam Cię do wykonania biedronki z papierowego 

talerzyka.  Dokładna instrukcja wykonanie biedronki na stronie poniżej. Poproś Rodzica o 

przygotowanie potrzebnych materiałów a Ty samodzielnie wykonaj biedronkę. Wspaniale! 

Brawo!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ImHeRC0gXD8


  

9. „Galaretka domowa” - Zapraszam Cię do wykonania pysznego domowego deseru, 

oczywiście czerwonego. Do wykonania domowej galaretki potrzebujesz do wyboru soku 

owocowego, przetartych owoców lub też samych owoców zagotowanych w wodzie, kolejny 

składnik to żelatyna, dowolny słodzik do smaku, np. cukier biały lub brązowy. Gdy 

zdecydujesz się na świeżo wyciskany sok dodatkowe słodzenie może okazać się zbędne. 

Przygotowanie domowej galaretki: Zależnie od ilości galaretki jaką chcesz uzyskać, przygotuj 

1,5 łyżki żelatyny na 250ml płynu. Możesz też wcześniej zostawić żelatynę do napęcznienia 

zalewając ją w 40ml zimnej wody na ok 10 minut. Następnie podgrzej sok lub owoce z wodą. 

Dodaj słodzik - jeśli jest to konieczne - i podgrzewaj do momentu jego rozpuszczenia. Gdy 

zdejmiesz garnek z palnika, dodaj do gorącego płynu owocowego żelatynę i zamieszaj po raz 

ostatni aż do momentu całkowitego połączenia się wszystkich składników. Teraz już tylko 

ostudź swoją domową galaretkę i pozostaw w lodówce, aby zatężała. Do galaretki możesz 

dodać świeże owoce i wszystko to na co masz ochotę!:)  

 W oczekiwaniu na galaretkę zapraszam Cię na bajkę pt.: „Czerwony 

Kapturek”. https://www.youtube.com/watch?v=EDFXQDA7qLA Miłego dnia!!! 

 

 

 

Życzymy przyjemnej nauki i zabawy: 

Pani Małgosia i pani Ela. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EDFXQDA7qLA

