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PONIEDZIAŁEK: KOLORY WIOSNY. 

 

1. Wysłuchaj wiersza I. R. Salach „Tęcza”, jednocześnie malując farbami 

barwne łuki zaczynając od dołu (nagranie umieszczone na profilu 

facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek).  

 

Potrzebne będą: 

 

 biała kartka, 

 pędzel, 

 farby w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, 

pomarańczowym, fioletowym, zielonym i granatowym.  

 

„Tęcza ma siedem kolorów, 

kolorów siedem ma. 

Wymienił je Karolek, 

wymienię je i ja. 

Kolor fioletowy 

pierwszy przyszedł mi do głowy. 

Granatowy kolor ciemny 

dla oka jest przyjemny. 

Za nim będzie błękit 

jak błękitne niebo. 

Potem zieleń traw. 

Nie pytaj mnie, dlaczego. 

Barwa żółta jak słoneczko i pomarańczowa, 

na końcu czerwona – i tęcza gotowa. 

 

Odpowiedz na pytania:  

 

 Ile kolorów ma tęcza?  

 Jakie kolory występują w tęczy?  

 Obok jakiego koloru znajduje się kolor pomarańczowy?  

 



 

Wyjaśnienie zjawiska powstawania tęczy. 

 

 Co to jest tęcza?  

 Jak powstaje tęcza?  

 Jaki kształt ma tęcza?  

 

Tęcza to zjawisko optyczne i meteorologiczne. Powstaje na niebie wtedy, 

kiedy pada deszcz i świeci słońce. Dzieje się tak, dlatego, że promienie 

słońca kierując się w stronę ziemi, napotykają na swojej drodze krople 

wody. Przechodzą przez nie, w wyniku czego białe światło słoneczne 

zmienia się w wielobarwne widmo tworząc na niebie kolorowy most.  

 

2. Poszukiwanie kolorów tęczy. Utrwalanie barw podstawowych i barw 

pochodnych.  

Dziecko wycina trzy koła z bibuły, w kolorach podstawowych: żółtym, 

czerwonym i niebieskim. Dziecko nakłada je na siebie. Obserwuje pod 

światło powstałe kolory pochodne i je nazywa: fioletowy, zielony, 

pomarańczowy. Przypomina, jakie kolory należało ze sobą połączyć, aby 

je otrzymać.  

3. Rozwiąż zagadkę I. Fabiszewskiej i odgadnij temat pracy. 

Są bardzo pożyteczne, bo mszyce zjadają.  

Czerwony płaszczyk i czarne kropki mają.  

(BIEDRONKI) 

4. Wykonanie biedronek. (Jeśli nie możesz wydrukować tej karty, spróbuj 

narysować podobną biedronkę) 

 

Potrzebne będą: 

 

• karta pracy (załącznik 1), 

• papierowy talerz,  

• czarna farba plakatowa,  

• pędzel, 

• sześć rurek do napojów, 



• taśma klejąca, 

• nożyczki, 

• klej. 

Dziecko przygotowuje kartę pracy ze skrzydłami biedronki i maluje 

zewnętrzną część papierowego talerza czarną farbą plakatową. Odkłada 

swoją pracę do wyschnięcia, następnie wycina z karty pracy skrzydła i 

głowę biedronki. Przykleja je na czarnej części talerza. Po drugiej stronie 

talerza przykleja rurki do napojów, kierując się instrukcją fotograficzną. 

Odwraca biedronkę i ustawia na nóżkach z rurek.  

5. Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania. 

 

Dziecko trzymające piłkę rzuca ją do  Rodzica, obraca się dookoła własnej 

osi i łapie piłkę, którą odrzuca mu Rodzic.  

 

6. Wykonanie motyla z plastikowych kubeczków. Utrwalanie zjawiska 

symetrii.  

 

Potrzebne będą:  

 

• kubeczki jednorazowe w różnych kolorach,  

• czarny sznurek lub pasek. 

Dziecko układa na dywanie z kolorowych kubeczków jednorazowych 

sylwetę motyla. Zaczyna np. od czarnej linii, która stanowi oś symetrii. 

(Rodzic przypomina dziecku, że ciało motyla jest podzielone na dwie 

identyczne części). Następnie po obu stronach czarnej linii (ta linia może 

mieć także inny kolor) ustawia kubeczki w takich samych kolorach i w 

takiej samej konfiguracji.  

7. Karta pracy – pokoloruj rysunku motyli, które tworzą pary z podanymi 

obrazkami. Posłuchaj rymowanki i powtórz ją za Rodzicem. (Załącznik 2) 

  

8. Karta pracy − dokończ kolorować tęczę. Wyjaśnij, kiedy i dlaczego ona 

powstaje. Rysuj po śladzie. (Załącznik 3) 

  



Załącznik 1 

 

  



Załącznik 2 

 



Załącznik 3 

 

 

 



Zadanie dodatkowe (dla chętnych) 

1. Przeprowadzanie doświadczeń „Czarujemy tęczę”.  

 

Potrzebne będą: 

 

• paski krepiny w kolorach tęczy,  

• płyta CD,  

• biała kartka,  

• klej,  

• płaskie naczynie wypełnione niewielką ilością wody,  

• małe lusterko  

• lusterko średniej wielkości, 

• biała kartka,  

• latarka,  

• szklanka. 

 

1. Dziecko wraz z pomocą Rodzica kolejno zanurza lusterko w płaskim 

naczyniu wypełnionym niewielką ilością wody tak, aby było ono z 

jednej strony oparte o ściankę naczynia. Na zanurzoną powierzchnię 

lusterka kieruje światło latarki. Przed lusterkiem trzyma białą kartkę 

tak, aby padało na nią odbite światło. Dziecko obserwuje, jaki będzie 

efekt i wyciąga wnioski. 

  

2. Dziecko bierze do rąk płytę CD i ustawia ją tak, aby odbijało się od 

niej światło słoneczne. Obserwuje, jaki będzie miało ono kolor. 

Wyciąga wnioski. 

 

3. Dziecko przykleja na kartce kolorowe paski krepiny tak, aby powstała 

tęcza. Zwraca uwagę na kolejność kolorów.  

 

4. Dziecko wkłada do szklanki małe lusterko, ustawiając je tak, aby z 

jednej strony było oparte o dno, a z drugiej strony – o ściankę (musi 

być pochylone). Wypełnia szklankę wodą do ¾ pojemności i ustawia 

ją tak, aby promienie słońca padały bezpośrednio na powierzchnię 

lusterka (jeśli nie ma słońca, można do tego celu użyć latarki). 

Obserwuje kolory odbijanego światła (najprawdopodobniej pokaże się 

ono na suficie). Wyciąga wnioski. 



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 

Obejrzyj obrazek przedstawiający koła nałożone na siebie. Pokoloruj rysunki 

kół na odpowiednie kolory.  

 

  



Przypomnij, jakie kolory powstaną ze zmieszania tych barw. Pokoloruj białe 

plamy na odpowiednie kolory.  

 

Pokoloruj kwiaty. Użyj tylko kredki żółtej i niebieskiej.  


