
 

 

 

 

 

Witajcie Słoneczka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 CZERWCA – ŚWIĘTO TATY 

 

 



Piosenka „Co powie tata”- piosenka do słuchania 

cele: wdrażanie do rytmicznego odbierania piosenki, ćwiczenia skupienia uwagi i pamięci poprzez 

powtarzanie tekstu refrenu, wymyślenie układu choreograficznego do piosenki o tacie 

 https://www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8 

Dlaczego biedronka jest mała ? 

Czy może być może bez dna ? 

Czy każda królewna ma pałac? 

I czy on jest ze szkła? 

Dlaczego raz jestem nieśmiała, 

A potem to brykam aż wstyd ? 

Ref. : Co powie tata ?, co powie tata? 

Co tata mi powie co na to odpowie mi dziś ? 

Co powie tata? Co powie tata? 

Czy znów się wykręci czy dziecka zniechęci, on śpi, on śpi 

Skąd wzięły się mrówki w słoiku? 

Czy lepiej mieć kota czy psa? 

Dlaczego wciąż mówią bądź cicho przecież głos mam i ja . 

Czy można pokochać ślimaka? 

Skąd wzięły się burze i mgły? 

Ref.: Co powie tata ?, co powie tata? … 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8


 Krawat dla taty – praca plastyczna 
cele: rozwijanie inwencji twórczej, estetyka wykonania pracy jako upominek dla najbliższej osoby 

 

 – wycinamy kształt krawata białego lub kolorowego papieru. Jeśli ma 

to być laurka to należy papier zgiąć na pół i wyciąć kształt podwójnie 

uważając, żeby się swobodnie otwierał.  Jeśli ma być ozdoba na szyję 

to wycinamy pojedynczy kształt i doklejamy wstążkę, tasiemkę, albo 

robimy na górze krawata dwie dziurki i przewlekamy wstążkę lub 

sznureczek. 

- ozdabiamy rysunkami, malunkami, wydzierankami z papieru 

kolorowego lub z gotowych szablonów, naklejek itp. 

 

 (

 



„Kolorowe skrzaty” – zabawa paluszkowa 
Wiersz Gabrieli Gąsienicy pt. „ Kolorowe skrzaty” i pokazanie gestów. 

 
cele: Zachęcanie do brania udziału w zabawach słownych, ruchowych, muzycznych połączonych z 

wykonywaniem określonych gestów, ruchów rękami 

 

Skrzaty mieszkały w ogrodzie i tam bawiły się co dzień. (dzieci unoszą lewą dłoń i szeroko 

rozsuwają jej palce) 

Nie widać skrzatów. Dlaczego? Bo bawią się w chowanego! (zaciskają lewą dłoń w pięść  

i ukrywają za rozłożoną prawa dłonią).  

Spójrz za drzewem się schowały. Wyszedł pierwszy – czerwony cały. (wprowadzają lewy kciuk 

między palce prawej dłoni i machają nim).  

Zaraz za nim pomarańczowy zerka… (wystawiają palec wskazujący jak najwyżej i machają nim). 

Widać też kawałek żółtego sweterka. (wystawiają palec środkowy i machają nim).  

Wśród liści ukrył się skrzat zielony. (wystawiają palec serdeczny i machają nim).  

O, niebieski też już znaleziony! (wystawiają mały palec i machają nim).  

A gdzie pozostałe skrzaty? (drapią się palcem wskazującym prawej dłoni w czoło).  

Wąchają na łące kwiaty. Aaaa….. a psik! (naśladują wąchanie, a następnie kichają). 

Następnie proszę powiedzieć/ przeczytać wiersz a dziecko poprosić o pokazywanie. 

Proponuję przeczytanie książki pt.„ Siedem duszków tęczy”.  

file:///C:/Users/HP/Downloads/Siedem-duszk%C3%B3w-t%C4%99czy.pdf 

 
Po przeczytaniu, prosimy dziecko , aby wymieniło kolory jakie wystąpiły w bajce. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/HP/Downloads/Siedem-duszkÃ³w-tÄ�czy.pdf


 „Kolory tęczy” – zabawy plastyczne. 
cele: utrwalenie kolorów tęczy, doskonalenie rysowania łuków tęczy. 

 

Pomoce: karton, kolorowe flamastry 

Opowieść o kolorach 

Poproście rodziców o pokazani filmików: 

„ Tęcza dla dzieci malowana różdżką” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=X5OTGXAk7yU&feature=emb_title 

– Jak rysować i kolor tęczy | Rysowanie i Kolorowanie dla Dzieci 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=Cdzi9mrskUE&feature=emb_logo 

Weźcie kartkę i flamastry i narysujcie z dzieckiem tęczę 

 

 

https://miastodzieci.pl/bajki/opowiesc-o-kolorach/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=X5OTGXAk7yU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=Cdzi9mrskUE&feature=emb_logo


„Zabawy z tęczą” – zabawy plastyczne 
cele: kształtowanie umiejętności przewidywania zjawisk pogodowych na podstawie bieżących obserwacji, 

wdrażanie do wycinania nożyczkami określonych linii. 

 

Obejrzyjcie obrazki i opowiedzcie co się na nich dzieje. Pokolorujcie obrazki:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Wytnijcie nożyczkami po linii przerywanej poszczególne elementy obrazka, a następnie 

spróbujcie ułożyć obrazek według wzoru i bez wzoru. 

 



„Jak powstaje tęcza?” – zabawy badawcze 
cele: Kształtowanie umiejętności rozumienia i zapamiętywania prostych poleceń i instrukcji słownych 

oraz realizowania zgodnie z nimi zadania, kształtowanie umiejętności wyrażania swoich obserwacji, 

doświadczeń, emocji poprzez własną ekspresję plastyczną 

 

Tęcza na talerzu 

Do zabawy potrzebne będą: talerz, woda, drażetki skittles. 

 

 Układamy na talerzu wokoło drażetki Skittles.  

 

Wlewamy na talerz wody i obserwujemy jak nabiera barwy.  



 

Możemy porozmawiać z dzieckiem o zjawiskach atmosferycznych i tęczy; o barwnikach  
w jedzeniu; o mieszaniu barw. Pomocny może być film: 

– Tęcza na talerzu eksperyment Skittles, zabawa, eksperymenty dla dzieci, mieszanie 

kolorów: 

https://www.youtube.com/watch?v=SfVVFCAmSmY&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SfVVFCAmSmY&feature=emb_logo


Tęcza w szklance                                        

Do zabawy potrzebne będą : 

 5 plastikowych przezroczystych szklanek 

 4 barwniki spożywcze; czerwony, zielony, niebieski, żołty, 

 woda, 

 cukier, 

 łyżeczka do mieszania, 

 strzykawka 

Do pierwszej szklanki wlewamy około ¼ wody, dodajemy trochę czerwonego barwnika i 

mieszamy, Powstaje czerwony roztwór, odstawiamy. 

Do drugiej szklanki nalewamy wody i dodajemy 4 łyżeczki cukru mieszamy i dodajemy parę 

kropel zielonego barwnika. Powstaje zielony roztwór, odstawiamy. 

Do trzeciej szklanki wlewamy wodę i dodajemy 6 łyżeczek cukru, mieszamy i dodajemy 

niebieski barwnik, Po zamieszaniu odstawiamy. 

Do czwartej szklanki wlewamy wodę i wsypujemy 8 łyżeczek cukru, mieszamy i dodajemy 

żółty barwnik. Mieszamy dokładnie i odstawiamy. 

Ustawiamy kolejno szklanki z czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym roztworami. 

Bierzemy strzykawkę i nabieramy: trochę niebieskiego roztworu, następnie trochę zielonego a 

potem czerwonego i patrzymy jak kolory się rozkładają kolory. Na górze jest kolor czerwony 

bo nie było e nim cukru. Powstała tęcza . 

Następnie do 5 czystej szklanki wlewamy trochę roztworu z żółtej szklanki. Strzykawką po 

ściance dodajemy trochę roztworu czerwonego i patrzymy jak kolory się mieszają. Co się 

dzieje? Utworzyły się dwie warstwy: na dole żółta a na górze czerwona. W czerwonej nie 

było cukru. 

Wniosek: Przygotowane roztwory miały różną gęstość( w zależności od ilości dodanego 

cukru) i dlatego kolory nie zmieszały się tylko tworzyły tęczę. 

Do zabawy proponuję obejrzenie filmu: 

– Tęczowy Eksperyment! • Tęcza w szklance • kreatywne zabawy 

https://www.youtube.com/watch?v=PReQua1cvjo&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=PReQua1cvjo&feature=emb_logo


 „Tęcza nad łąką”                   
cele: kształtowanie umiejętności wyrażania swoich obserwacji, doświadczeń, emocji poprzez własną 

ekspresję  ruchową, muzyczną 

 

Słowa: M. Strzałkowska, Muzyka: B. Szulia 

 

1. Ogromna chmura zakryła słońce- dziecko zasłania rękami twarz 

lecą na ziemię deszczu kropelki – dziecko kuca na dywanie 

mokną biedronki, mokną zające – biega po dywanie na palcach 

małym ślimakom mokną muszelki – pokazuje pacami padający deszcz 

Ref.: Tęcza, tęcza jaka ładna- dziecko klaszcze w dłonie 

błyszczy w górze kolorami- podnosi ręce do góry i macha nimi 

weźmy wszyscy się za ręce 

namalujmy tęczę sami-maluje kola w powietrzu 

2. Zza wielkiej chmury wybiegło słońce- dziecko biega na palcach po dywanie 

wpadło na łąkę tyle promieni 

patrzą biedronki, patrzą zające-robi lornetkę z dłoni, patrzy przez nią, rozgłąda się 

to kolorami tęcza się mieni 

Ref.: Tęcza, tęcza jaka ładna… 

 

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

 

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


Tęczowa chmurka, tęczowe słoneczko – praca plastyczna 

cele: doskonalenie sprawności manualnych, eksperymentowanie. 

Wykonaj z pomocą dorosłego chmurkę lub słoneczko do powieszenia na oknie lub ścianie 

Potrzebne będą do tego: 

Biały lub żółty karton 

Kolorowa krepina lub kartki – w kolorach tęczy, klej, mazaki. 

 

 



POKOLORUJ FIGURY WEDŁUG KOLORÓW 
cele: zdolność kojarzenia kształtu i koloru, ćwiczenie spostrzegawczości i skupienia uwagi 

 

 
 

 

 



10 pomysłów na kolorowe zabawy z dziećmi na dworze 

 
https://www.youtube.com/watch?v=C0-pag_O7do 
 

oraz  
 

Zabawy ruchowe dla dzieci z wykorzystaniem makaronów do 

nauki pływania. Zobacz nasze proste propozycje: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=awvUmI95pkM 
 

cele: doskonalenie sprawności wzrokowo- ruchowej, Zajęcia ogólnorozwojowe. 

 

 

 

 

POZDRAWIAMY SŁONECZKA 

W PIERWSZYM TYGODNIU LATA 

https://www.youtube.com/watch?v=C0-pag_O7do
https://www.youtube.com/watch?v=awvUmI95pkM

