
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA ŚRODĘ 17.06.2020 :)

1. Dzień dobry! Dzisiejszy dzień ropocznijmy od kolorowego tańca! Wymyślcie 

samodzielnie ruchy do piosenki o tęczy :) Do tańca możecie użyć rekwizytów np. 

kolorowych wstążek.

Tęcza cza cza  :)

2. Kolory tęczy – przygotujcie paski w kolorach, które możemy zobaczyć na tęczy 

(czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy).

Po zakończeniu piosenki dzieci układają na podłodze tęczę z kolorowych pasków bibuły lub

wstążek, zgodnie z kolejnością występowania kolorów. 

3. Zapamiętaj kolory – zabawa językowa. Przypomnijcie sobie jeszcze raz  nazwy 

kolorów, które tworzą tęczą w odpowiedniej kolejności. Określcie głoski w nagłosie tych

nazw (głoskę na początku).

4. Zabawy badawcze – będziemy samodzielnie wywoływać tęcze :)

• 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. 

Watro wyjaśnić dziecku:

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. 

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


• Tęcza na talerzu – Do zabawy potrzebujecie: jednego opakowania cukierków Skittles, 

ewentualnie innych mocno barwionych drażetek, duży talerz najlepiej biały, wodę w 

temperaturze pokojowej. Wokół rantu talerza układamy cukierki w kształcie okręgu, 

następnie wlewamy powoli na środek talerza wodę i obserwujemy co się dzieje. Ważne 

aby po wlaniu wody nie przestawiać i nie przesuwać talerza, bo barwniki się rozpłyną 

nierówno. Najlepiej jak talerz stoi w miejscu. Cukierki zaczynają puszczać barwnik w 

bardzo efektowny sposób już po kilku sekundach barwiąc wodę niczym powstająca 

tęcza. 

Tutaj możemy zobaczyć fimik z doświadczenia:

Tęcza na talerzu – eksperyment

5. Tęcza wyklejana z paseczków  – praca plastyczna.

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


Potrzebne: kolorowe paski w kolorach tęczy z bloku rysunkowego lub wycinanki, wata 

lub płatki kosmetyczne, słońce wycięte z żółtego papieru, biała kartka formatu a4.

Paseczki przyklejamy na białą kartkę zgodnie z kolejnością występowania kolorów na

tęczy. 

Ważne: paski należy przyklejać w taki sposób, aby środek odstawał od kartki – dla efektu 3D.

Z jednej strony tęczy  przyklejamy płatki kosmetyczne- tworzymy chmurkę, a z drugiej słońce

wycięte z papieru kolorowego.

GOTOWE! :)

6. Praca z książką część 4, str. 40a i 40b :)


