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TĘCZA Z KAMYKÓW  

 

 

 

 

1. Dzień dobry       Przywitajmy się: SŁONECZNE POWITANIE 

2. „Słonko i deszczyk” – posłuchajmy wiersza Urszuli Piotrowskiej. 

Słonko i deszczyk 

Pada deszczyk, świeci słonko, 

będzie tęcza ponad łąką. 

Białe chmurki, tany, tany, 

tańczą skocznie z promykami. 

 

Rozmowa kierowana pytaniami: 

– Co robił deszczyk? 

– Co robiło słonko? 

-   Z kim tańczyły chmurki? 

– Co pojawi się nad łąką, kiedy po deszczu zaświeci słonko? 

 

Oglądnij film: KOLOROWA TĘCZA 

Powtórzcie  kolory tęczy -  obrazek poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=SNd3KVqe7Us
https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU


 

czerwony (na zewnątrz łuku), pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i 

fioletowy (wewnątrz łuku). 

 

3. „Tańczące chmurki” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Dzieci biegają w tempie podawanym na bębenku (lub zamiennym przedmiocie 

     ). Na hasło: Chmurki tańczą! – stają w małym rozkroku i kołyszą się w jedną i 

w drugą stronę. 

 

4. „Tęcza z kamyczków” – zajęcia plastyczne. 

Potrzebne materiały: kamyki, farby, pędzel.                                                            

Poznaliśmy już kolory tęczy. Wiemy, że jest ich ….. 

(7      ). Potrzebujemy  kamyków, na pewno takie 

znajdziecie w swoim otoczeniu. I zabieramy się do malowania. Można 

pomalować po jednym kamyku w danym kolorze, ale jeżeli macie dostęp do 

większej ilości kamieni możecie pokolorować po kilka kamieni w danym 

kolorze. 



Dzieci układają gotowe kamienie na tekturze  w tej samej kolejności, co kolory 

na tęczy. Następnie mogą pobawić się w układanie z nich wspólnego ciekawego 

obrazka lub kształtu. 

5. „Tęcza, tęcza..” – taniec wg własnej choreografii do muzyki. 

Zatańcz do muzyki tak jak czujesz melodię TĘCZA CZA CZA CZA 

6.”Tęcza” – eksperyment. A teraz zapraszam do zrobienia obiecanego 

eksperymentu. 

Potrzebujemy: cukierki skittles, talerz,  wodę (lepiej ciepłą nie gorącą – szybciej  

uzyskacie efekt). 

Na obwodzie talerza układamy cukierki naprzemiennie kolorami, wlewamy 

ciepłą wodę i obserwujemy…… 

 

 

 

Jeżeli nie macie cukierków obejrzyjcie efekt       TĘCZA SKITTLES 

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4
https://www.youtube.com/watch?v=SfVVFCAmSmY


7. „Tęcza” – zajęcia z profilaktyki logopedycznej Patrycji Siewiera-Kozłowskiej. 

Na koniec poćwiczmy jeszcze buzię       

Tęcza 

Kolorowa wstążka na niebie rozpięta   Dzieci sięgają czubkiem języka jak          

najwyżej, dokładnie oblizują górną wargę, rysując na niej łuk. 

To jest właśnie tęcza – każdy to pamięta. Sięgają czubkiem języka jak najwyżej, 

dokładnie oblizują górną wargę, rysując na niej łuk. 

Tak wiele kolorów na wysokim niebie Sięgają czubkiem języka jak najwyżej. 

Malowało słonko z deszczykiem dla ciebie. Jeszcze raz sięgają czubkiem języka 

jak najwyżej, dokładnie oblizują górną wargę, rysując na niej łuk. 

Deszczyk sobie kapał, Kap, kap, kap – powtarzają onomatopeję- kap, kap, kap 

A słonko świeciło Czubkiem języka okrążają szeroko otwarte wargi. 

I przez to łuk tęczy dobrze widać było! Sięgają czubkiem języka jak najwyżej, 

dokładnie oblizują górną wargę, rysując na niej łuk. 

 

8. Na zakończenie naszego spotkania zapraszam Was na bajkę       

JAK RUMCAJS URATOWAŁ TĘCZĘ 

 

Życzymy Wam, abyście też zobaczyli TĘCZĘ       Miłego dnia       

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0TaApDzPUo

