
17.06.2020 rok. 

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców. Ze względu na zaistniałą sytuację 

prowadzenie zajęć dydaktycznych będzie odbywało się za pomocą strony 

internetowej naszego przedszkola. Prosimy Rodziców o współpracę                          

z naszą grupą i wspólną edukację. Pozdrawiamy Serdecznie Dzieci i Rodziców.  

 

TEMAT TYGODNIA (15 - 19.06.2020 rok) - Lato 

Cele ogólne: Utrwalenie bezpiecznych zachowań. Kształtowanie wrażliwości 

estetycznej. Wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez 

stosowanie nazw dni tygodnia. Wspomaganie rozwoju poprzez eksperymentowanie, 

sprawdzanie i stawianie hipotez. 

Prosimy Rodziców gr. V i VI o przesyłanie zdjęć prac dzieci na adres 

 ps.36grupa5@onet.pl 

Zdjęcia będą umieszczane na naszej stronie internetowej. 

Prosimy przesyłać zdjęcia w układzie poziomym. Dziękujemy. 

 

 

mailto:ps.36grupa5@onet.pl


Kolory tęczy - kolejność 

1. czerwony, 

2. pomarańczowy, 

3. żółty, 

4. zielony, 

5. niebieski, 

6. granatowy 

7. fioletowy. 

 

 

 

 

♪♪ TĘCZA - CZA CZA CZA ..♪♪ 

 

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

 

 

Tęcza cza, cza, cza 

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


sł. Anna Bernat, muz. Aleksander Pałac 

Koleżanko, kolego 

popatrz czasem na niebo. 

Czasem zdarzyć się może, 

cud, zjawisko w kolorze. 

Ref.: Tęcza, tęcza cza, cza, cza, czarodziejska wstążka ta. Wiąże niebo z ziemią, 

o, jaki kolorowy splot. Tęcza, tęcza cza, cza, cza, czarodziejska wstążka ta. Przez 

tę tęczę cały świat kolorowy uśmiech ma. 

Narysuję tę tęczę 

i na zawsze ci wręczę. 

By ci było tęczowo, 

tęczę noś kolorową. 

Ref.: Tęcza, tęcza cza, cza, cza… 

Śpiewaj z nami o tęczy, 

Kiedy nuda cię dręczy. 

W domu, w szkole, po burzy 

Tęcza minę rozchmurzy. 

Ref.: Tęcza, tęcza cza, cza, cza… 

 

Po zakończeniu piosenki dziecko układa na podłodze tęczę z kolorowych pasków 

bibuły lub wstążek, zgodnie z kolejnością występowania kolorów. Rodzic prosi, by 

dziecko wymieniło kolejno nazwy kolorów które tworzą tęczę czyli: czerwony, 

pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy.  

 

 

 



 

Praca dzieci 3 – letnie 

Barwienie soli. 

Potrzebne będą: duża kuweta i sól, barwniki spożywcze ewentualnie farbki                                

i pipeta. Dziecko  za pomocą pipety może nanosić różne kolorowe wzory                                  

i obserwować zmieniające się barwy. 

 

Malowanie na soli 

https://www.youtube.com/watch?v=A8RpKadtNBA 

Znajdywanie figur. 

Rodzic przygotowuje kilka figur geometrycznych (mogą być niewielkie, wycięte                       

z kolorowych kartek papieru. lub pomalowane na różne kolory). Rozkłada je na 

podłodze w przypadkowych miejscach. Dziecko biega w różnych kierunkach na hasło 

np.: ZIELONY TRÓJKĄT odnajduje figurę na podłodze i na niej staje. Następnie 

biega dalej. Rodzic podaje nowe hasło. Zabawę należy powtórzyć kilka razy. 

https://www.youtube.com/watch?v=A8RpKadtNBA


 

 



 

Praca dzieci 4 – letnie  

Jak zrobić tęczę w domu 

Co będzie potrzebne: 

 szklanka wody (wypełniona w około trzech czwartych wysokości); 

 biały papier; 

 słoneczny dzień. 

Instrukcja działań: 

1. Szklankę należy wypełnić w około trzech czwartych wysokości wodą i przygotować 

arkusz białego papieru.                                                                                                                 

2. Następnie, dziecko przynosi szklankę do okna. Można także pójść w inne miejsce, 

gdzie jest światło słoneczne.                                                                                                                         

3. Potem dziecko trzyma szklankę prosto nad papierem (ostrożnie, żeby nie rozlać)                                

i uważnie obserwuje, co się będzie działo ze światłem.                                                                

4. Rodzic powinien zwrócić uwagę dziecka na to, jak światło słoneczne przechodzi 

przez szklankę wody, załamuje się i tworzy wielobarwny obraz na papierze. No i co? 

Udało się?                                                                                                                                       

5. Dziecko może kontynuować eksperyment. Niech trzyma szklankę wody w różnych 

odległościach od papieru i pod różnym kątem. Jakie są wyniki? Czy coś się zmieniło? 

 



Tęcza – praca plastyczna. 

Samodzielnie wytnij chmurkę i paski w kolorach tęczy. Przyklej je do spodniej części 

chmury. 

 

Pamiętaj o kolejności kolorów. Kiedy przykleisz paski odwróć pracę i ozdób chmurkę 

uśmiechem. Możesz też przykleić do niej watę żeby była bardziej puszysta. 

 



 

 

 



 

Praca dzieci 5 – letnie  

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 znów tańczy. 

„Tęcza”– praca plastyczna. 

Potrzebne będą: gąbki, kolorowy papier, nożyczki, klej. 

Zadaniem dziecka jest namalowanie tęczy na dużym arkuszu papieru za pomocą 

gąbek. Następnie wyciąć elementy z papieru kolorowego i nakleić je pod tęczą, 

tworząc dowolny krajobraz.  

 

„Wiosenne owady" Polskie piosenki dla dzieci z pokazywaniem - Jazzowanki 

https://www.youtube.com/watch?v=olPkbFxobe4&list=PL6jdSzaOR_8EJdgtyETT5hh

0OpmsySP1s&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=olPkbFxobe4&list=PL6jdSzaOR_8EJdgtyETT5hh0OpmsySP1s&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=olPkbFxobe4&list=PL6jdSzaOR_8EJdgtyETT5hh0OpmsySP1s&index=2


 

Praca dzieci 6 – letnie 

 

Przypominamy Rodzicom dzieci 6 – letnich, że dzieci pracują w domu                        

w książkach wg proponowanej tematyki tygodniowej. Jest to przygotowanie 

dzieci do szkoły.  

„Tęcza w wodzie” – dziecko nalewa wody do miski i wkłada do środka lusterko tak, 

by opierało się o ściankę. Kieruje snop światła latarki na część tafli znajdującej się 

pod wodą. Na kartce trzymanej za latarką obserwują tęczę. 

Jak myślisz skąd się wzięła tęcza? Rodzic wyjaśnia, że wiązka światła białego odbija 

się od lustra. Gdy wychodzi z wody, załamuje się. Tęcza powstaje na skutek 

załamania i odbicia światła słonecznego w kroplach wody. Widzimy ją w postaci 

barwnego łuku na tle chmur deszczowych lub po deszczu. Powstaje także we mgle 

wodnej przy wodospadach i fontannach.  

 

Praca KP4.40a – rysowanie wyniku przeprowadzonego eksperymentu. 

KP4.40b – kolorowanie mozaiki zgodnie z kodem. 



 

PRACA DODATKOWA - CHĘTNYM DZIECIOM 

Tęcza w szklance #Kopernik w domu 

https://www.youtube.com/watch?v=kR3oJ88rLPU 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Kopernikwdomu
https://www.youtube.com/watch?v=kR3oJ88rLPU

