
Propozycje zabaw na środę  

 

Witam Was serdecznie i zapraszam do wspólnej zabawy! 

 

1. Eksperymenty z kolorami - obserwowanie procesu tworzenia się nowych 

barw; dostrzeganie odcieni. 

Na folii malarskiej, rozłożonej na dywanie, kładziemy biały brystol. Za pomocą 

atomizera (np. wymyty pojemnik po środkach czystości) nakładamy na niego 

kolory podstawowe (czerwony, żółty, niebieski). Zachęcamy dziecko do 

obserwowania, co się dzieje, gdy kolory się połączą. 

Następnie dziecko siada przy stoliku, ma do dyspozycji plastikowy talerzyk, 

waciki (które Rodzic nawilża czystą wodą za pomocą atomizera), rozwodnione 

farby w kolorach podstawowych w kubeczkach. Dziecko dużym pędzlem nanosi 

kolory na waciki, obserwuje efekty tych działań, podaje nazwy kolorów, określa 

ich nasycenie. 

 

 

 

 

 

2. Tęcza malowana różdżką - bajka dla dzieci (poznawanie zjawisk 

atmosferycznych; rozpoznawanie kolorów tęczy; rozwijanie pamięci). 

 



Czy wiesz, jak powstaje tęcza oraz z jakich kolorów się składa? Aby się tego 

dowiedzieć, obejrzyj bajkę znajdującą się pod poniższym linkiem: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=X5OTGXAk7yU&fe

ature=emb_logo 

 

Teraz spróbuj wymienić wszystkie kolory tęczy w odpowiedniej kolejności   

 

 

3. Przepis na tęczę - zabawa na podstawie wiersza A. Frączek.  

Rodzic rozkłada przed sobą biały obrus, pojemniczki z pociętą bibułą w kolorach 

tęczy (w jednym pojemniku znajduje się bibuła w jednym kolorze) i recytuje 

wiersz: 

 

Przepis na tęczę 

Agnieszka Frączek 

 

Weź bukiecik polnych wrzosów,     (Rodzic rozsypuje łukiem fioletowe skrawki  

                                                         bibuły) 

dzbanek chabrowego sosu,              (Rodzic rozsypuje łukiem granatowe skrawki  

                                                          bibuły) 

szklankę nieba wlej pomału,  

garść niebieskich daj migdałów,      (Rodzic rozsypuje łukiem niebieskie skrawki  

                                                          bibuły) 

dorzuć małą puszkę groszku,  

nać pietruszki wsyp (po troszku!),   (Rodzic rozsypuje łukiem zielone skrawki  

                                                          bibuły) 

włóż pojęcia dwa zielone  

i zamieszaj w prawą stronę. 

Dodaj skórkę od banana,  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=X5OTGXAk7yU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=X5OTGXAk7yU&feature=emb_logo


łąkę mleczy i stóg siana,                   (Rodzic rozsypuje łukiem żółte skrawki  

                                                          bibuły) 

szczyptę słońca, dziury z serka  

i cytryny pół plasterka. 

Weź jesieni cztery skrzynki, 

zapach świeżej mandarynki,      (Rodzic rozsypuje łukiem pomarańczowe skrawki  

                                                   bibuły) 

pompon od czerwonych kapci,  

barszcz z uszkami (dzieło babci)… 

Jeszcze maków wrzuć naręcze  

i gotowe ...                                 (Rodzic rozsypuje łukiem czerwone skrawki  

                                                   bibuły) 

Widzisz tęczę?  

 

 

 

 

 

4. Tęczowy taniec - rozwijanie kreatywności ruchowej; ćwiczenia rozmachowe 

rąk. 

 



Dziecko trzyma długie paski bibuły (ok. 1,5 m), porusza się w rytm dowolnej 

muzyki. Na hasło: Tęcza  rysuje zamaszystymi ruchami łuki nad sobą, obserwuje 

zachowanie się pasków. 

 

 

5. Tęcza -  praca z Kartami Pracy (do wyboru) - pośrednie nazywanie zjawisk 

przyrodniczych; poszerzanie wiedzy na temat barw. 

 

* Dziecko podaje nazwy kolorów tęczy, wskazuje palcem miejsca nad i pod. 

Kończy kolorowanie tęczy kredkami, rysuje kwiaty pod tęczą, a nad tęczą ptaki 

(załącznik nr 1 znajduje się na końcu).  

 

* Dziecko otacza pętlą te zjawiska pogodowe, które sprawiają, że na niebie 

powstaje tęcza. Następnie kończy malowanie tęczy, odbijając w każdym punkcie 

palec zamoczony w farbie wybranego koloru (załącznik nr 2 znajduje się pod 

poniższym linkiem). 

 

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/04/tecza-29641.pdf 

 

 

6. Kolory tęczy - gra matematyczna; przeliczanie w zakresie 1-6; 

odwzorowywanie zbiorów liczbowych. 

 

Kładziemy przed dzieckiem karton z narysowanym łukiem tęczy (przykładowy 

szablon znajduje się na samym końcu), na początku każdego paska naklejamy 

kółko w odpowiednim kolorze.  

Dziecko rzuca kostką  i umieszcza na tęczy tyle kółek, ile wyrzuci oczek (przed 

rozpoczęciem zabawy należy przygotować tackę z kółeczkami w kolorach tęczy, 

wyciętymi z kolorowego papieru.).  

Zabawę można przeprowadzić w formie rywalizacji, wtedy druga osoba ma 

swoją tęczę. Wygrywa ten, kto pierwszy zapełni ją kółkami  (na potrzeby zadania 

liczbę łuków tęczy można zmniejszyć). 

 

 

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/04/tecza-29641.pdf


7. Tęcza na talerzu - zabawa badawcza.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SfVVFCAmSmY&featu

re=emb_logo 

 

 

 

 

Dodatkowa propozycja dla chętnych 

 

8. Bańki mydlane - zabawa z elementem ćwiczeń oddechowych; próby 

dostrzegania kolorów tęczy w bańkach. 

 

Do przeprowadzenia zabawy potrzebne będą: woda mydlana oraz słomka. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SfVVFCAmSmY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SfVVFCAmSmY&feature=emb_logo


Przesyłam gorące pozdrowienia!  

 

 

 

 

 

 

Źródła: Dorota Augsburg, Katarzyna Borecka, Beata Kamińska, Plac zabaw. Przewodnik 

metodyczny. Trzylatek cz.2, WSiP; Dorota Augsburg, Katarzyna Borecka, Beata Kamińska, 

Plac zabaw. Karty Pracy. Trzylatek cz.2, WSiP;  mojedziecikreatywnie.pl; chrome.google.com; 

pl.pinterest.com; mojedziecikreatywnie.pl; m.szczycienski.wm.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 


