
Temat dnia: Malujemy kolorowy świat. 

 

Witam Was kochani i zapraszam do zabawy. 

1.Powitanka- zaśpiewaj z Rodzicami piosenkę „Kółko 

graniaste”. 

Kółko graniaste,  

Czworokanciaste, 

Kółko nam się połamało,  

Cztery grosze kosztowało,  

A my wszyscy bęc! 

 

2.  Zabawa na powitanie „Mam taki kolor”. 

 

Rodzic wita dziecko wypowiadając określone zdania. 

Dziecko, macha i dotyka rzecz we wskazanym kolorze. Witam 

dziecko, które: 

ma dziś na sobie coś żółtego 

ma dziś na sobie coś niebieskiego 

ma dziś na sobie coś czerwonego 

ma dziś na sobie coś zielonego. 



3. "W krainie kolorów" - rozwiązywanie zagadek o kolorach. 

Rodzic zaprasza dzieci do wspólnego rozwiązywania zagadek 

słownych. Dzieci rozwiązują zagadki i każdy indywidualnie 

wybiera koła w kolorze o którym mowa i podnosi do góry.   

w jakim kolorze mają butki krasnoludki (czerwony) 

 

powiedz, w jakim kolorze są gorące słońce i piasek nad 

morzem (żółty)  

w tym kolorze jest niebo i morze (niebieski)  

tego koloru szukaj na łące, jest nim trawa i żabki skaczące 

(zielony)  

taki kolor ma marchewka i pomarańcza (pomarańczowy) 

 



jakim kolorem pytam wszystkich maluje się fiołki lub śliwki 

(fioletowy)  

gdy zimą śnieg pada przez dzień cały świat staje się nagle... 

(biały) 

 

4.  „Zabawa w kolory”- ilustracja ruchowa do piosenki 

 

1. Pod zielonym liściem na zielonej trawie, 

Odpoczywa jeżyk marząc o zabawie 

Ref. Zabawa w kolory, żółte i zielone, 

Może być w niebieskie, może być w czerwone x2 

2. Każda biedroneczka płaszczyk ma czerwony, 

Bo to jest biedronki kolor ulubiony 

Ref. 

3. Żółte kwiatki misie na łące wąchają, 

Lubią kolor żółty, wszędzie go szukają 

Ref. 

4. Niebieskie jest niebo, niebieskie jest morze, 

Wszystko w naszej Sali znajdziesz w tym kolorze. 

Ref. 



 

4.Zabawa logopedyczna pt. „Gimnastyka języka” Dziecko 

siedzi naprzeciwko Rodzica i porusza językiem wg instrukcji 

podawanej przez rodzica. „Nasze języki się witają (język 

wysunięty na brodę porusza się w prawo i w lewo). Nasz język 

czeka na pyszne śniadanie (oblizywanie językiem najpierw 

górnej, a potem dolnej wargi). Nasz język sprawdza, czy przez 

noc wyrosły nam nowe zęby (dotykanie językiem 

poszczególnych zębów). A może przez noc wydłużył nam się 

nos? Sprawdźmy (próby dotykania językiem nosa i brody). 

Przy pomocy tych ćwiczeń usprawniamy dziecku aparat 

artykulacyjny. 

 

5.Zabawa KUCNIJ I WSTAŃ  

Rodzic czyta dziecku tekst a ono wykona poszczególne ruchy. 

Kucnij i wstań, rączki do góry 

pomachaj nimi dotknij fryzury. 

Pochyl się w pasie, dotknij podłogi 

wytrzymaj chwilkę złap się za nogi 

Teraz się wyprostuj, rączki weź pod bok 

Pięknie się uśmiechnij i duży skok 

6. Zapraszam chętne dzieci do wykonania kart pracy 

(załącznik 1 i 2). 



 
 

 



 

 

 

 

 



 

 


