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Temat dnia: Kolory wiosny. 
 
 
 

 

 
Cele operacyjne  
 

Dziecko: 
- uważnie słucha piosenki oraz czytanego wiersza,  
- odpowiada na zadane pytania,  
- wykonuje pracę plastyczną, utrwala nazwy kolorów. 

 

Metody: 
- słowna: wysłuchanie piosenki oraz wiersza; rozmowa na temat wiersza, 
- obserwacji: oglądanie ilustracji tęczy, 
- czynna: taniec do piosenki, wykonanie pracy plastycznej.  
 
 
 
 
 

Przebieg:  
 

1. Piosenka powitalna „Boogie-woogie”. 
Zabawa ruchowa zgodnie z tekstem piosenki. 
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

 
„Boogie-woogie” 

 
Do przodu prawą rękę daj, 

do tyłu prawą rękę daj, 
do przodu prawą rękę daj 

i pomachaj nią, 
bo przy boogie woogie boogie 

trzeba w koło kręcić się 
no i klaskać trzeba: raz, dwa, trzy! 

 
Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w


I od nowa zaczynamy taniec ten. 
 

Do przodu lewą rękę daj, 
do tyłu lewą rękę daj, 

do przodu lewą rękę daj 
i pomachaj nią, 

bo przy boogie woogie boogie 
trzeba w koło kręcić się 

no i klaskać trzeba: raz, dwa, trzy! 
 

Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! 
I od nowa zaczynamy taniec ten. 

 
Do przodu prawą nogę daj, 

do tyłu prawą nogę daj, 
do przodu prawą nogę daj 

i pomachaj nią, 
bo przy boogie woogie boogie 

trzeba w koło kręcić się 
no i klaskać trzeba: raz, dwa, trzy! 

 
Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! 

I od nowa zaczynamy taniec ten. 
 

Do przodu lewą nogę daj, 
do tyłu lewą nogę daj, 

do przodu lewą nogę daj 
i pomachaj nią, 

bo przy boogie woogie boogie 
trzeba w koło kręcić się 

no i klaskać trzeba: raz, dwa, trzy! 
 

Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! 
 
 
  



2. Wysłuchanie wiersza „Kolory wiosny”. 
(przeczytanego przez Rodzica, bądź wysłuchanego w nagraniu umieszczonym 
na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”). 
 

„Kolory wiosny” 
 

Wiosna od dzisiaj kolory nosi. 
Przyjmijcie barwy, przyrodę prosi. 

 
Trawom i drzewom zieleń rozdała, 
motylom, kwiatom tęczowe dała. 

 
Żółty kaczeńcom, czerwony makom. 

Ciemne i szare rozdała ptakom. 
 

Ale nie tylko, bo dobrze wiecie, 
że barwne ptaki też są na świecie. 

 
Wody dostały błękitu kolor, 

by były jasne, bo to ich walor. 
 

Przyjmijcie wtedy nowe kolory, 
będzie piękniejszy świat od tej pory. 

 
Bo wiosną – nowe życie się budzi 
i swym kolorem zachwyca ludzi.  

 
 
 

3. Rozmowa na temat wiersza. 
Rodzic rozmawia z dzieckiem wykorzystując poniższe przykłady pytań: 
 
- Komu wiosna roznosi barwy? 
- Jaki kolor rozdała trawom i drzewom? 
- Jaki kolor dała kaczeńcom, a jaki makom? 
- Jaki kolor dostały ptaki? 
- Jaki kolor dała wodzie? 
- Jaki jest Twój ulubiony kolor? 
 
 

  



4. Praca plastyczna „Tęcza”. 
Pokoloruj tęczę zgodnie z przykładem. 
 


