
PIĄTEK 

( 19.06.2020r. ) 

 

Lato- Czarodziej zmienia się 

stale. 

Dzisiaj powiada: 

- Będę krasnalem! 

Gdy tylko zechcę, z oczu wam 

zniknę, 

bo będę mały, jak ten przecinek, 

a kto przecinka szuka na łące, 

musi mieć szkiełko powiększające! 

 

I będę płatać psoty i figle, 

kosmatej pszczole siądę na 

skrzydle, 

wlecę do ula, spróbuję miodu. 

 

A potem pójdę 

Gdzie? 

Do ogrodu! 

 

Obudzę kwiaty, zajrzę do warzyw 

i nikt mnie nawet nie zauważy! 

 

W lesie wiewiórce dam garść 

orzechów, 

uśpione echo nauczę śmiechu, 

dzieciom w koszyki powkładam 

rydze. 

 

Nikt mnie nie widzi, ja 

wszystkich widzę! 

 

Do domów wejdę dziurką od klucza 

i w smutne kąty śmiechu nawrzucam. 

 

Słońcem list do was napisze krótki: 

- Wy także zmieńcie się 

w krasnolutki! 

 



 

1. Jakie zjawisko atmosferyczne kojarzy się wam z kolorami? 

 

Tęcza to kolorowe okno na świat 

po drugiej stronie nieba. 

Są tam czerwone jabłka, 

rudy ogień, 

żółty piasek, 

zielone łąki, 

niebieskie jeziora, 

błękitne chmury, 

fiołkowe wrzosy... 

Nie ma tylko białego śniegu 

ani czarnej ziemi, w których śpią wszystkie barwy. 

( Zofia Beszczyńska ) 

 

Gdzie i kiedy można zaobserwować teczę?- 

- niebo po deszczu, kiedy świeci słońce, 

- na trawie pokrytej kropelkami wody, 

- podczas rozpryskiwania wody z węża ogrodowego, 

- w kałuży, 

 

2. FILM DLA DZIECI O TECZY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tKw2-En1tTw 

 

Jak powstaje tęcza 

https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0 

 

3. „Jak powstaje tęcza?”- eksperyment 

 Potrzebne będą: duża szklana misa z wodą, lusterko i biała kartka. 

Eksperyment najlepiej wykonać w słoneczny dzień ( lub pochmurny z użyciem 

latarki ). 

Do miski wypełnionej wodą wkładamy pod kątem lusterko, tak, by było skieroawne 

w stronę źródła światła. Nakrywamy miskę kartką. Na kartce powstaje tęcza. 

Jest to wynik rozszczepienia światła przechodzącego przez powierzchnię wody, 

rozkład światła białego na wielobarwne widmo. 

 

4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- relaksacyjnych. 

*- Leżenie tyłem ( potem przodem ) 

Dziecko leży na brzuchu, ręce ułożone obok tułowia- wykonuje ślizganie się 3 razy 

https://www.youtube.com/watch?v=tKw2-En1tTw
https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0


wkoło na brzuchu, potem 3 razy na plecach. 

 

*- Siad skulny. 

Dziecko puszcza kolana do siadu prostego- pokonując opór. 

 

*- Dziecko chodzi, a następnie biega na „gumowych nogach”. 

 

*- Siad skulny. 

Dziecko dotyka łokciem różnych części ciała. 

 

*- Siad skrzyżny. 

Dziecko robi tak zwane „duże oczy”, potem je mruży. 

 

*- Leżenie na plecach. 

Dziecko leży z rekami wzdłuż ciała napinając i rozluźniając mięśnie całego ciała. 

 

*- Leżenie na plecach. Pary. 

Mama łapie dziecko za nadgarstki i ciągnie po podłodze, potem nastepuje zmiana i 

dziecko próbuje zrobić to samo. 

 

*- Siad w rozkroku podpartym. Pary. 

Jedno z pary siedzi mocno podparte o podłoże, drugie próbuje przesunąć „skałę” 

pchając lub ciągnąc partnera. 

 

*- Siad skrzyżny. Pary. 

Partnerzy siedzą naprzeciw siebie trzymając się za ręce. Na zmianę kładą się na 

plecy i są przyciągani przez partnera do pozycji wyjściowej. 

 

*- Odpoczynek przy relaksacyjnej muzuce. 

4. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. 

Psotny wiatr do domu wpadł. 

Dmuchnął parę razy, rozsypał wyrazy. 

 

* roku.* najcieplejsza* Lato* pora* to* = Lato to najcieplejsza pora roku 

* burzy* wolno* stać* Podczas* pod* nie* drzewem.* 

* chmurki* jak* biegną* Zgórki* dwie,* spieszą* mogą.* się* 

* przez* Burza.* szła* pola* Pani* 

* kolorów.* ma* siedem* Tęcza* 

 

5. „Tęcza na CD”- samodzielne zaobserwowanie tęczy. 

 Dziecko dostaje płytę CD. Kieruje ją do światła tak, aby na jej odwrocie 



pokazała się tęcza. 

 

6. Letnie zadania do rozwiązania: 

Kiedy po burzy zaświeci słońce, 

tęcza pogody jest znakiem. 

Popatrz na tęczę: 

Ile w niej kolorów? 

I jakie? 

Poszukaj tej wróżki, 

co mieszka w dąbrowie, 

i kiedy ją wołasz, 

zawsze ci odpowie. 

Narysuj tego samoluba, 

który ma chatę własną, 

ale nie wpuszcza do niej nikogo, 

bo mu samemu ciasno. 

 

Kiedy będziesz się ze słonkiem witał całe lato, 

da ci ono na pamiątkę siedem piegów za to. 

Ile razem będzie piegów miało dziewięciu kolegów? 

 

Od kogo to w borze, 

choć sto igieł nosi, 

żadnej kupić nie możesz, 

choćbyś nie wiem jak prosił? 

 

Teraz odpowiedź musisz dać, 

gdzie się słoneczko kładzie spać. 

W lasach? W górach? 

W chmurek piórach? 

Czy je kryją morskie fale? 

A może nie sypia wcale? 
 

 

 
 


