10.06.2020
Temat tygodnia: Lato
Temat dnia: Bawimy się tęczą
Środki dydaktyczne: papierowy talerzyk, farby
Cele:
- zapoznanie dzieci z kolorami tęczy
- kształcenie umiejętności wnioskowania

Zadanie 1
Dowolny taniec i próba nauki słów piosenki „Kałużowy deszcz”

https://www.youtube.com/watch?v=r-UA2b_DIhU

Zadanie 2
Kiedyś, bardzo dawno temu, wszystkie kolory świata zaczęły się sprzeczać. Każdy z nich utrzymywał,

że jest najpiękniejszy, najważniejszy, najpotrzebniejszy.
Zieleń powiedziała:
- Jest oczywiste, że jestem najważniejszym kolorem. Jestem piękna i nie ma beze mnie wiosny, ani
lata.

Jestem

kolorem

trawy,

drzew,

liści.

Beze

mnie

świat

byłby

smutny.

Przerwał jej niebieski:
- Patrzysz tylko na ziemię; a co z morzem i niebem? To ja nadaję im kolor. Ja pomalowałem
caluteńkie niebo, każdą rzekę, jezioro, morze, ocean. Jestem niezbędny i najważniejszy!
Kolor żółty uśmiechnął się swoim zwyczajem:
- Jesteście wszystkie bardzo ważne, ale to ja przynoszę światu uśmiech, radość, ciepło. Słońce jest
żółte, księżyc jest żółty, gwiazdy są żółte. Wszystko, co pomaluję jest takie piękne, że wszyscy patrzą
na to z zachwytem!

Czerwień nie mogła znieść tego długiego wywodu:
- Ja jestem ponad wami wszystkimi bo ja jestem kolorem serca – miłości. Jestem też kolorem ognia.
Daję ludziom ciepło. Beze mnie nie można się obejść!
Spór kolorów trwał i coraz bardziej się wzmagał. Nagle na niebie pojawiła się wielka czarna chmura i
powiedziała:
- Jesteście niemądre kolory! Wszystkie jesteście piękne, jak motyle, jak kwiaty. Tak mi smutno jak
słucham waszej kłótni! I chmura zaczęła płakać gęstym deszczem.

W tej chwili na niebie pojawiło się słońce i powiedziało:
- Nie płacz chmuro, a wy kolory, przestańcie się kłócić. Weźcie się za ręce i namalujcie na niebie coś
pięknego razem, aby było widać was wszystkie.
- Kolory zaczęły malować na niebie różnobarwne pasy i tak powstała tęcza. Na jej widok chmurka się
uśmiechnęła, a kolory zobaczyły, że każdy z nich jest piękny i niezastąpiony i wspaniale wyglądają
razem!
Na pamiątkę tej chwili za każdym razem, gdy słońce chce pocieszyć kropelki spadającego deszczu,
na niebie pojawia się tęcza.
Z książki pt. „Mądrość serca”, (red. M. Porębskiej i A. Sujka); poprawki : Sylwia Kustosz
Rozmowa o treści opowiadania:
- jakie kolory się kłóciły?
- dlaczego, czy miały rację?
- kto się smucił?
- kto im pomógł, w jaki sposób pomógł?
- co wy byście doradzili kolorom, aby się nie kłóciły?
Zadanie 3

„Tęcza” – dajemy dziecku pół papierowego talerzyka i farby. Dziecko maluje tęczę.
Zadanie 4

Akrostyk Żółwik - zabawa z zastosowaniem mnemotechniki służąca do zapamiętania
kolorów tęczy:
Uczymy dziecko wierszyka:
„Człapie powoli żółwik Ziemowit, niesie grającą fujarkę” – początkowe głoski słów w tym
zdaniu to początki nazw kolorów tęczy: cz – czerwony, po – pomarańczowy, żół – żółty, ziezielony, nie – niebieski, gra – granatowy, f – fioletowy.
Zadanie 5
Przeliczanie – liczymy kolory tęczy, którą malowaliśmy na talerzyku. Pytamy dziecka:
„Który z kolei jest kolor … ?” „Jaki kolor jest … np. 4?”

Opracowała Angelika Kruk

