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Propozycje zajęć i zabaw od 27.04.2020r.-30.04.2020r.   

   

Tematyka:   

Kolory tęczy. 

Realizacja obszarów edukacyjnych:  

  

Obszar 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 2,4,5,7,8 

Obszar 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka:4,5,7,8,9  

Obszar 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:1,2,3,5,6,7,13,15,16,18,19  

  

Poniedziałek 27.04.2020r.   

   

Dzisiejsze zajęcia proponuję od „Wiosennego spaceru” w celu obserwacji zmian, jakie zachodzą w 

przyrodzie. 

 Przed spacerem nauczyciel przypomina zasady obowiązujące na wycieczce (nieoddalanie się od 

grupy, marsz parami, słuchanie nauczyciela i opiekunów, nierozmawianie z obcymi).  

1. Spacer po okolicy połączony z obserwacją przyrody w najbliższym otoczeniu, zwrócenie uwagi 

na zmiany zachodzące w przyrodzie. Podczas spaceru dzieci obserwują, jakie zmiany zachodzą 

w przyrodzie  w najbliższym otoczeniu. Dzieci zwracają  uwagę na pąki na gałęziach drzew i 

krzewów, wypatrują kolorów w ogródkach. Oglądają rozwijające się liście i kwitnące kwiaty oraz 

szukają pierwszych owadów.  

 Dziecko poznaje pojęcia takie jak: „pączek”, „bazie”. 

 Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zmian w przyrodzie, które udało im się zaobserwować. 

2. Po powrocie proponuję zabawę badawczą „Kolorowy ogródek”. 

Założenie kwiatowego ogródka w kąciku przyrody. Nauczyciel rozmawia z dziećmi o tym, co 

jest potrzebne, aby kwiaty mogły rosnąć (dobra ziemia, woda i słońce). Opisuje sposób sadzenia 

cebulek kwiatowych i zachęca dzieci do samodzielnych działań. W kąciku przyrody dzieci sadzą 

kwiaty cebulowe w doniczkach i pojemnikach, podlewają sadzonki wodą. Nauczyciel omawia 

z dziećmi wygląd cebulek i kwitnących roślin, nazywa kolory, zachęca do wąchania i 

opisywania zapachów. 
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3. „Stoi tulipan” – zabawa ruchowa na wzór tradycyjnej zabawy „Stoi różyczka” lub „Mam 

chusteczkę haftowaną”, przestrzeganie ustalonych reguł w grupie. Jedno dziecko stoi w środku 

koła w koronie na głowie („tulipan”). Dzieci maszerują po kole, śpiewając piosenkę. Na słowa: 

Kogo kochasz, tego bierz, tego bierz „tulipan” wybiera dziecko, które wejdzie do środka koła. 

Stoi tulipan w czerwonym wieńcu, 

my się kłaniamy jako książęciu, 

Tulipanie, dobrze wiesz, dobrze wiesz, dobrze wiesz, 

ogo kochasz, tego bierz, tego bierz. 
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 „Woda i słońce” – rozpoczęcie wspólnego projektu plastycznego „Tęcza”. Nauczyciel 

wprowadza dzieci w temat: Wiecie już, że dzięki wodzie i słońcu rosną kolorowe 

kwiaty. A czy wiecie, co jeszcze powstaje dzięki wodzie i słońcu? Nauczyciel dalej 

naprowadza: Ma wiele kolorów i jest wielkie… Ostatnia podpowiedź: Pojawia się na 

niebie, gdy zaraz po deszczu zza chmur wyjdzie słońce. Następnie zaprasza dzieci do 

wykonania tęczy. Na przygotowanych wcześniej połączonych arkuszach papieru z 

rysunkiem konturowym tęczy wyznacza środkowy łuk, który dzieci za pomocą gąbek 

malują na żółto (kolor słońca). Nauczyciel wyznacza sektory malowania dla 

poszczególnych dzieci oraz ustala kolejność. W kolejnym dniu tęcza będzie uzupełniana. 

 

 

Wtorek 28.04.2020 r. 

Na dzisiejszych zajęciach wykonamy kilka zabaw ruchowych z zestawu zabaw 

ruchowych nr XVI. 

 

ZABAWY RUCHOWYCH DLA DZIECI - ZESTAW XVI  

1. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Balonik”; ciasne koło z podaniem rąk.   

Powiększanie koła w rytm mówionego przez wychowawcę wiersza. Na słowa „no i trach” – 
przysiad. Powtórzyć x 3.    

2. Ćwiczenia wieloznaczne „Pranie”; mały rozkrok, pranie na tarce – skłony w dół z 
przysiadami sięganiem rękami do podłogi; „płukanie bielizny” – zamachy rękami w prawo 
i w lewo, „wyciąganie z wody” – wysokie wspięcie na palcach z wyrzuceniem ramion w 
górę (ćwiczenia korekcyjne z zakresu płaskie stopy), „wieszanie” – podskoki obunóż z 
wyrzutem ramion w górę, (ćwicz. korekcyjne j.w.). Powtórzyć x 3.   

3. Ćwiczenia rzutu „Kto potrafi?”; utworzenie koła, w środku usytuowanie obręczy lub 
narysowanie koła. Dzieci stojące po obwodzie koła rzucają do obręczy poduszkami rzutem 
dolnym, po czym 4 dzieci wyznaczonych odrzuca poduszki z obręczy i dzieci powtarzają 
ćwiczenie x 3.   

4. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych;   

 w siadzie skrzyżnym z poduszkami na głowie zrzucają poduszkę głową w przód, w tył, 
w lewo, - w prawo.   

 leżenie tyłem, nogi zgięte w kolanach, stopy skierowane częścią podeszwową do sufitu, 
a na nich poduszki. Prostowanie i zginanie nóg tak, aby poduszka nie spadła.   

5. Ćwiczenia równoważne; marsz w koło z poduszkami na głowie.   

6. Zabawa bieżna „Koniki”; dzieci kładą poduszki na podłodze. Bieg swobodny koników 

między poduszkami ze zmianą tempa i rytmu na hasło: kłusem, stępa, cicho po piasku. Na 

dźwięk „prrr” dzieci zatrzymują się, wracają do stajni- w wyznaczone przez nauczyciela 

miejsce w sali   

 

7. Ćwiczenia mięśni tułowia – „ukłon kapeluszem”. Dzieci z poduszkami maszerują pod 

ścianą. Siad skrzyżny przy ścianie –poduszki na głowie – to kapelusz. Dzieci wykonują 

ukłon – zdejmują poduszkę prawą ręką i sięgają nią daleko w prawo, skłaniając w tym 

kierunku głowę i tułów, po czym kładą poduszkę ponownie na głowie i powtarzają 

ćwiczenie w lewo.   
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7. Rozsypka – siad skulny, głowa zbliżona do kolan – wydech, siad prosty, ramiona 
wzniesione w górę – wydech. Powtórzyć x 3 
 

 

Środa 29.04.2020 r. 
 
1. Nauka pierwszej zwrotki piosenki pt.: „Tęcza nad łąką”, sł. M. Strzałkowska połączona 

z improwizacją ruchową. 

 

 Powtarzanie za nauczycielem słów piosenki. 

 Nauka pierwszej zwrotki piosenki 

 Wspólne śpiewanie piosenki 

 Rytmizowanie  dowolnego fragmentu piosenki wolno, lub szybko 

 Tworzenie dowolnego układu tanecznego do piosenki 

 

 
 

Tęcza nad łąką muz. B. Szulia, sł. M. Strzałkowska 

1.Ogromna chmura zakryła słońce 

lecą na ziemię deszczu kropelki 

mokną biedronki, mokną zające 

małym ślimakom mokną muszelki 

 

Ref. Tęcza, tęcza jaka ładna 

błyszczy w górze kolorami 

weźmy wszyscy się za ręce 

namalujmy tęczę sami 

 

 

2. Zza wielkiej chmury wybiegło słońce 

wpadło na łąkę tyle promieni 

patrzą biedronki, patrzą zające 

to kolorami tęcza się mieni 

 

Ref. Tęcza, tęcza... 
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2. Barwy tęczy - zabawa ruchowa doskonaląca płynność ruchów w przestrzeni. 
Dzieci podzielone na grupy. Każda grupa posiada wstążki w innym kolorze (kolory 
tęczy). Dzieci do muzyki instrumentalnej wykonują improwizacje ruchowe z użyciem 
wstążek. Na przerwę w muzyce tworzą koła według barw. 

 

• „Tęcza” – ciąg dalszy projektu plastycznego, respektowanie ustalonych reguł pracy w 

grupie. Dzieci malują kolejne części tęczy za pomocą gąbek. Od góry: czerwony, 

pomarańczowy (żółty już jest). Można wspomnieć o łączeniu kolorów: z żółtego i 

czerwonego powstaje pomarańczowy, a żółtego i niebieskiego – zielony. Jeśli jest czas, 

dzieci malują kolejne części tęczy: łuk zielony, błękitny, niebieski i fioletowy. Jeżeli 

dzieci nie zdążą, nauczyciel kończy rysunek, by tęcza była gotowa na kolejny dzień. 

Informuje dzieci, że jutrzejszy dzień będzie „Tęczowym świętem”, i prosi, aby wszyscy 

ubrali się kolorowo. 

 

Czwartek 30.04.2020 r. 

1. Dzisiejsze zajęcia proponuję od rozwiązania zagadki . 

 

 „Co to jest?” – rozwiązanie zagadki słownej.  

„Kiedy świeci słońce i pada deszcz pojawia się na niebie, czy wiesz już co to jest?”  

(tęcza) 

 „Kolorowa tęcza” - praca z obrazkiem. Odsłonięcie obrazka. - Jak myślicie skąd się 

bierze tęcza? 

 

 Słuchanie wiersza M. Konopnickiej pt.: „Tęcza” połączonego z zabawą badawczą 

 

„Tęcza” Maria Konopnicka 
A kto ciebie, śliczna tęczo, 

Siedmiobarwny pasie, 

Wymalował na tej chmurce 

Jakby na atłasie? 

 

Słoneczko mnie malowało 

Po deszczu, po burzy; 

Pożyczyło sobie farby 

Od tej polnej róży. 

 

Pożyczyło sobie farby 
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Od kwiatów z ogroda; 

Malowało tęczę na znak, 

Że będzie pogoda! 

 

 Po wysłuchaniu wiersza można omówić z dziećmi jego treść 

-  Kto namalował tęczę na błękitnym niebie? 

 - Jak autorka nazwała tęczę w wierszu?  

 - Dlaczego tak nazwała? - Jakie kolory ma tęcza?  

 Nauka pierwszej zwrotki wiersza. 

 Wspólne recytowanie fragmentu wiersza. 

 

2.  „Barwy tęczy” – zabawa badawcza. Obserwacja strumienia wody płynącego z węża pod 

słońce – spowodowanie ukazania się tęczy. Wytłumaczenie zjawiska. - Słonko rozczepia 

swoje promienie w kroplach deszczu, mżawki i tworzy w ten sposób siedmiobarwną tęczę. 

Powrót do sali. Oglądanie kolorów tęczy przez szkiełka „pryzmaty”.  

3. Zabawa rytmiczna „Słonko po deszczu” M. Kownackiej z wykorzystaniem gazet. 

 

Pada deszczyk! Pada deszczyk! 

i po liściach tak szeleści... 

(Dzieci w przysiadzie bębnią rytmicznie palcami w podłogę) 

 

Zatuliły kwiatki płatki, 

główki chylą do rabatki! 

Kap! Kap! Kap! 

(Dzieci opuściły nisko głowy) 

 

Deszcz ustaje – płyną chmury – 

Kwiaty wznoszą się do góry! 

Ho! Ho! Ho! 

(Dzieci wznoszą stopniowo głowy i ramiona w górę) 

 

Wiatr tu pędzi na wyścigi. 

Wiatr kołysze nam łodygi! 

Wiu! Wiuu! Wiuuu! 

(Dzieci w rozkroku kołyszą się na boki) 

 

 

Biegną dzieci tu z ochotą: 

Uważajcie – takie błoto! 

Hyc! Hyc! Hyc! 

(Dzieci biegną na palcach) 

 

Byle słonko nam nie zgasło – 

róbmy prędko z błota – masło! 
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Chlap! ciap! ciap! 

(Dzieci przebierają nogami w miejscu) 

 

Teraz – baczność – kroki duże – 

przeskoczymy przez kałużę! 

Hop! Hop! Hop! 

 

4. „Pod tęczowym niebem” – zabawy ruchowe z chustą animacyjną, kształtowanie 

prawidłowej reakcji na umówiony sygnał. Dzieci i dwoje dorosłych stoi w kole i trzymają 

chustę. Wspólnie falują, unoszą chustę, raz wolniej, raz szybciej. Na hasło: Deszcz 

wszystkie dzieci chowają się pod chustą, a dorośli falują chustą nad dziećmi. Następnie 

wszyscy trzymają chustę, chodzą wkoło, raz w jedną, raz w drugą stronę. Nauczyciel co 

chwilę wywołuje kolor, a dzieci, które go trzymają, zmieniają się miejscami, przechodząc 

pod chustą. 

  


