
Propozycje zajęć z dziećmi w okresie od  8 czerwca- do 12 czerwca 2020r 

 

Temat kompleksowy : KOLORY NADCHODZĄCEGO  LATA 

 

Zadanie 1. 

 

„ Idą krasnoludki” – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej.  

 

Idą, idą, idą, idą, Idą sobie krasnoludki:  Dorosły kroczy palcem wskazującym i środkowym po 

przedramieniu ręki dziecka.  

Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, A na końcu ten malutki.   Dotyka palcem wskazującym 

kolejnych palców dłoni dziecka, zaczynając od kciuka.  

Dokąd idą? Do łóżeczka, Bo tam czeka już bajeczka.   Chwyta dłoń dziecka i umieszcza ją we 

wnętrzu swojej dłoni. 
 

Zadanie 2. 

Zabawy ruchowe: 

  W góry lub nad morze 

Dziecko swobodnie maszeruje po pokoju. Na hasło  W góry! dziecko naśladuje marsz po 

górach lub wspinaczkę (wysoko unosi kolana i wyciąga ręce w górę). Na hasło: Nad morze! 

Dziecko naśladuje  ruchy pływania. 

 Kolory  

Rodzic rozkłada w pokoju  kolorowe – papierowe koła, lub inne przedmioty  danego koloru 

(żółty, zielony, niebieski, czerwony) – dziecko chodzi na czworakach. Rodzic wypowiada 

nazwę koloru. Zadaniem dziecka jest znaleźć koło lub przedmiot w tym kolorze i stanąć przy 

nim. 

 

Zadanie 3. 

Dziecko ogląda zdjęcie. Prosimy je, aby pokazało i wymieniło kolory, które rozpoznaje. 

Następnie prosimy, aby dziecko rozpoznało na obrazku koło, kwadrat, trójkąt ( może używać 

zwrotów , np. „ żółte koło”, „ niebieski kwadrat” 



 

Zadanie 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=XvRhO25lA3g 

 

Dziecko słucha piosenki i ogląda teledysk.  

Pytamy dziecko, „w jakim kolorze jest słoneczko?”, „ powiedz, co jest żółte w najbliższym 

otoczeniu? ( dziecko wymienia żółte przedmioty itp. Zachęcajmy dziecko do wypowiadania 

pełnych zdań, np. „ Poduszka jest w żółtym kolorze”). 

https://www.youtube.com/watch?v=XvRhO25lA3g


 

Zadanie 5. 

Praca plastyczna „Słoneczko” 

Przygotowujemy: 

- zółtą krepę, 

- papier biały, najlepiej techniczny, 

- mały talerz, ołówek, 

- zółta, czarna, i czerwona farbka, 

- nożyczki,  

- klej 

 

Wykonanie pracy: 

Pokazujemy dziecku, jak odrysować  koło od talerza. Prosimy , aby to zrobiło, a następnie 

spróbowało wyciąć kształt. Następnie dziecko maluje całe kółko na żółto, dorysowuje oczy, i 

usta. Czekamy chwilkę , aż pomalowany papier przeschnie. Możemy w tym czasie 

powydzierać ok. 5 cm żółte paski, które będą promieniami; kiedy buzia słonka przeschnie, 

dziecko przykleja promyki. 

 



Zadanie 6. 

Pokazujemy dziecku zwierzątka na obrazku, prosimy, aby wypowiedziało ich nazwę, np. „ To 

jest papuga, to jest żółw”.  

 

Prosimy dziecko, żeby pokazało, jak poruszają się zwierzęta na obrazku( skacze, jak żabka- 

nogi złączone; chodzi na czworakach, jak żółw, wymachuje rękoma, jak papuga, czołga się 

jak aligator). 

Następnie pytamy, 

- „w jakim kolorze są zwierzęta na obrazku?” 

- „  co widzisz w kolorze zielonym w swoim otoczeniu?”(dziecko wypowiada się pełnymi 

zdaniami). 

- „ czy wiesz, jak jest „ zielony” po angielsku?” (Green). 



 

Zadanie 7. 

Pokazujemy dziecku koła w kolorze zielonym; prosimy aby, je przeliczyło oraz wskazało 

najmniejsze, i największe; następnie prosimy dziecko aby  wskazało koła od najmniejszego, 

do największego, oraz od największego do najmniejszego ( przy segregowaniu kół od 

najmniejszego, do największego, najlepiej wydrukować i wyciąć dziecku koła z papieru, aby 

mogło operować na konkretach). 

 

 

 

Zadanie 8. 

Praca plastyczna „Żabka królewna z recyklingu” 

Przygotowujemy: 

- tutkę po papierze toaletowym, 

- zielona krepa, nożyczki, klej, 



- zielona farba, 

- kawałek papieru : żółtego, białego, czarnego ,czerwonego, na elementy buzi żabki i koronę. 

 

Wykonanie: 

Dziecko maluje na zielono tutkę po papierze; kiedy tutka wyschnie, dziecko dokleja do niej 

pocięte paski, które będą nogami żabki. Pomagamy dziecku wyciąć oczy, usta i koronę, i 

prosimy, aby przykleiło tak, aby stworzyć żabkę królewnę. 

 

Zadanie 9.  

Słuchanie i swobodne tańce przy piosence „Żabka mała” 

https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI 

https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI


 

 

Zadanie 10. 

Ćwiczenia grafomotoryczne: 





 

Poprowadź ołówkiem  rybkę w tunelu, tak aby nie dotknąć ścianek. 

 

Rysuj po szlaczku. Pokoloruj żabkę. 

 



Zadanie 11. 

Ćwiczenia językowe: 

 



Zadanie 12. 

Niebieskie niebo” – obserwacja nieba ze szczególnym zwróceniem uwagi na różne odcienie 

koloru niebieskiego i kształty chmur. Zachęcamy dziecko, aby wypowiadało się, z czym mu 

się kojarzą kształty chmur. 

Zadanie 13. 

„Kolory” – zabawa zręcznościowa. 

Dziecko stoi naprzeciwko rodzica, który rzuca do niego piłkę . Zadaniem dziecka jest złapać 

piłkę na wszystkie kolory, oprócz koloru niebieskiego. Jeśli  złapie piłkę na niebieskim, musi 

wskazać coś niebieskiego w najbliższym otoczeniu, lub wykonać inne zadanie, wymyślone 

przez rodzica. 

 

Zadanie 14. 

Dajemy dziecku niebieską kredę, i pozwalamy mu swobodnie rysować po chodniku, lub po 

kartce. Jeżeli nie macie Państwo w domu kredy, można dać dziecku kartkę i kredkę. 

Zadanie 15. 

Zabawy z kolorami. 

Przygotowujemy farbki plakatowe w podstawowych kolorach : czerwony, zielony, żółty, 

biały, niebieski. Zachęcamy dziecko, aby eksperymentowało, i odkrywało kolory pochodne, 

które powstają z połączenia określonych barw. Zaczynamy mieszanie od dwóch kolorów, 

później dziecko może dodawać kolejne. 

Najlepiej nałożyć dziecku farby na papierowe kartki, lub na paletę,  żeby nie brudziło farb w 

słoiczku. 

 



Kiedy dziecko skończy mieszanie kolorów, może powstałe kolory wykorzystać do 

swobodnego malowania na papierze. 

Zadanie 16. 

Przygotowujemy: 

- kolorowe kartki, 

- klej,  

- kawałek waty. 

 

Wykonanie: 

Poprośmy dziecko, aby podarło papier na małe kawałeczki. 

Na szablon tęczy naklejamy watę- obłoczki, a także kawałki kolorowego papieru, tak, aby 

powstała estetyczna praca plastyczna. Prosimy dziecko, żeby zwróciło uwagę na to, że każdy 

kolor musi być przyklejony w jednym tunelu. 

 

Link do pobrania szablonu tęczy: 

https://pl.pinterest.com/pin/759701030865532267/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/759701030865532267/


 

Zadanie 17. 

Dajemy dziecku nadmuchanego, czerwonego balonika, i zaczynamy zabawy z nim: 

–  „Taniec z balonikiem” – spontaniczna zabawa z balonami przy dowolnej muzyce. 

 –  „Balonikowe buźki” – malowanie mazakami na balonach: oczu, ust, nosa wg pomysłu 

dziecka.  

–  „Wariacje z balonami” – zabawy oddechowe. Dziecko nabiera powietrze do buzi i napełnia 

policzki – udaje napompowany balon. Następnie wypuszcza powietrze również ustami. Na 

koniec samodzielnie próbuje nadmuchać balon.  Rodzic pomaga dzieciom zawiązywać je tak, 

aby nie uciekało z nich powietrze. 

Zadanie 18. 

Zabawa ruchowa przy piosence ( dzieci ją uwielbiają!!!:)  

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI

