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Misjonarze ciężko pracują, mej pomocy potrzebują 

  https://www.youtube.com/watch?v=su_4QEgrz3Q 

 

Temat: Letnia pogoda 

 

1.Zaczynamy kochane dzieci! Na wesoło tańczymy i ćwiczymy! 

Relaks przy muzyce – zabawa taneczna z pokazywaniem -Fiksiki-Pomogator 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=8Ebn3XRH61Y&feature=emb_logo 

Zabawa ruchowa: „Tygodniowe ćwiczenia" – dz. utrwalają dni tygodnia z 

jednoczesnym pokazywaniem jak świeci słoneczko, pada deszcz, jest zimno, wieje 

wiatr, na koniec okazują radość i podskakują obunóż. 

 W poniedziałek słońce świeci 

 we wtorek deszcz leje 

 w środę bardzo zimno 

 w czwartek wicher wieje 

 w piątek znów deszcz pada 

 w sobotę słonko świeci 

 w niedzielę cieplutko 

2.Wysłuchanie wiersza „Tęczowe kolory” Agata Dziechciarczyk 

  

Pomalujmy świat kolorami tęczy 

Niech, na co dzień będzie jeszcze piękniejszy 

Każdy uśmiech dziecka kolorów mu doda 

Kolorami tęczy jest przyjaźń i zgoda. 

  

Uśmiechnij się proszę, 

Baw wesoło z nami 

Obraz twojej duszy 

https://www.youtube.com/watch?v=su_4QEgrz3Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=8Ebn3XRH61Y&feature=emb_logo


Tęczą malowany. 

  

Pomalujmy świat kolorami tęczy 

Miłość – kolor ma najpiękniejszy 

Odcieni mu doda jeden drobny gest 

Kolorami tęczy mama z tatą jest! 

  

Uśmiechnij się proszę, 

Baw wesoło z nami 

Obraz twojej duszy 

Tęczą malowany 

  

Rozmowa na temat wiersza i kolorów jaki można malować świat, tęczę, uśmiech, 

przyjaźń, zgodę, miłość. 

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU: JAK POWSTAJE TĘCZA? 

https://www.youtube.com/watch?v=8aD01XxBqaw  

3.Wykonaj tęczę wg wzoru lub własnego pomysłu. Możesz to zrobić także farbami 

https://www.easypeasyandfun.com/wp-content/uploads/2017/01/Simple-3D-Rainbow-Paper-

Craft-for-Kids.jpg   
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https://www.easypeasyandfun.com/wp-content/uploads/2017/01/Simple-3D-Rainbow-Paper-Craft-for-Kids.jpg


 



Pamiętaj o kolejności kolorów, policz ,Ile ich jest?  

4.Zabawy badawcze – R zaprasza dzieci do zrobienia tęczy.  

1. „Tęcza w wodzie” – dzieci nalewają wody do miski i wkładają do środka 

lusterko tak, by opierało się o ściankę. Kierują snop światła latarki na część tafli 

znajdującej się pod wodą. Na kartce trzymanej za latarką obserwują tęczę.  

2. „Jak sprowadzić tęczę?” – dzieci kładą na stole kartkę papieru, w odległości 

około 10 cm nad papierem trzymają szklankę z wodą. Po chwili na stole 

powinna pojawić się tęcza.  
 

5. Jak myślicie skąd się wzięła tęcza? 

 Dzieci próbują wnioskować, po czym R  wyjaśnia, że wiązka światła białego 

odbija się od lustra. Gdy wychodzi z wody, załamuje się. Tęcza powstaje na 

skutek załamania i odbicia światła słonecznego w kroplach wody. Widzimy ją w 

postaci barwnego łuku na tle chmur deszczowych lub po deszczu. Powstaje 

także we mgle wodnej przy wodospadach i fontannach. Znika, kiedy wszystkie 

krople wody opadną lub wyparują. 

6.Wykonaj proszę zadania w kartach pracy. 

 
Praca z KP4.40a – rysowanie wyniku przeprowadzonego eksperymentu.  
Praca z KP4.40b – kolorowanie mozaiki zgodnie z kodem.  

 
Praca z KP4.42a – doskonalenie umiejętności odczytywania prostych wyrazów, rozwijanie słuchu 

fonematycznego, ćwiczenie sprawności grafomotorycznej. 
Praca z KP4.42b – rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach, 

rozwijanie słuchu fonematycznego.  
 

7.Dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu-Matematyczne memo 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/47b7a80c1511fb3f1c94909

0bb96eb81_/index.html  

To już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie !!!! 
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