
Zajęcia na 08.06.2020r. 
 
Temat : Kolory lata – żółty. 
 
 
1.Zabawy dowolne dzieci w kącikach zabaw – w miarę możliwości 
czasowych  - rozgrywanie z dziećmi gier planszowych i układanek. 
Porządkowanie miejsc pracy po zakończeniu zabaw. 
 
2. Zabawa badawcza w ogrodzie „ Zegar słoneczny”.  
 
R. zabiera do ogrodu dwa proste kijki (Ok. 70 cm. każdy). Dzieci wbijają 
w ziemię jeden kijek i obserwują jego cień. Na końcu cienia wbijają drugi 
kijek. W ciągu dnia dzieci obserwują jak przesuwa się cień w ciągu dnia.  
(R. tłumaczy dziecku, że dawniej ,kiedy nie było zegarów takich jak 
mamy obecnie w ten właśnie sposób odmierzano czas). 
 
3. Rozwiązanie zagadki Tomasza Jabłońskiego - rozmowa z dziećmi 
nt. Co ma żółty kolor. 
 
Cóż to jest za gwiazda, co na żółto świeci, 
Daje światło, ciepło, radują się dzieci. (Słońce) 

 
 
Cóż to za roślinka – jak małe słoneczko, 
Żółte płatki wokół, na łodyżce mieszka, 
Jak jest jeszcze mała, to ją podlewamy, 
A jak już dojrzeje – nasionka zjadamy. ( słonecznik) 
 

 
 
R. Zadaje dzieciom pytanie: 
 

• Co jeszcze kojarzy się wam z kolorem żółtym? ( wypowiedzi dzieci). 
 



4. Zdjęcia słońca w różnych fazach.  
 
R. wyjaśnia również dziecku znaczenie słowa horyzont. 
Horyzont to«linia, wzdłuż której niebo wydaje się stykać z powierzchnią ziemi» 

 

Dzieci oglądają obrazki.  
 
 

     
       Słońce przed świtem                             Świt słońca 
 
 

         
         Słońce w południe                          Zachód słońca 
 

 
       Zachód słońca 
 
Następnie R zadaje pytania: 

• Czy słońce rzeczywiście jest żółte? 

• Jaki kolor ma słońce, kiedy pojawia się na horyzoncie? 

• Jaki kolor ma słońce, gdy chowa się za horyzont? 

• Jaką rolę pełni słońce dla ludzi? 



 

 
 
5. „Zabawa z lusterkami” – zabawa badawcza. 
 
R. przygotowuje dla dziecka lusterko. Wspólnie manipulują lusterkiem, 
kierując je w stronę słońca. Następnie obserwują jak promienie 
słoneczne odbijają się od tafli lusterka i powstają zajączki. 
 
6. „Wędrówka słońca” – zabawa ruchowa.  
 
R. włącza gamę C – dur.  
Dzieci to słońca, które skulone leżą na podłodze. Przy każdym dźwięku 
unoszą się do góry tak, aby przy górnym dźwięku C wspiąć się na palce, 
a następnie gdy dźwięki się obniżają dzieci opadają w dół  - przykucając. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4xUGUkPJ4NY 

 

7.,,Mierzymy promienie słońca” – zabawa dydaktyczna. 
 
R. rysuje na kartce żółte koło oraz układa odchodzące od niego paski 
różnej długości. Zadaniem dzieci jest przyjrzeć się uważnie i powiedzieć, 
który promień jest najkrótszy, a który najdłuższy. Następnie R. proponuje 

https://www.youtube.com/watch?v=4xUGUkPJ4NY


dzieciom, aby zmierzyły długość promieni za pomocą sznurka. Pomaga 
dzieciom dokonać pomiaru. Na koniec prosi, aby ułożyły promienie od 
najkrótszego do najdłuższego. 
 
8. Piosenka Bal na łące – przypomnienie piosenki. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

 

• Aktywne słuchanie i śpiew piosenki. 
 

Podczas słuchania piosenki dzieci poruszają głową, rękami tułowiem w 
dowolny sposób. 
 
9. „Zegar słoneczny” – zabawa badawcza w ogrodzie.  
 
R. zabiera ze sobą kolejny kijek. Dzieci obserwują cień i wyjaśniają, 
dlaczego jest teraz w innym miejscu niż poprzednio i ma inną długość 
(ruch Ziemi wokół Słońca). Wbijają kijek w miejscu na końcu cienia. 
 
10. „Żółte stworki-potworki” – lepienie z żółtej plasteliny. 
 
 Praca wg  pomysłu dzieci. Nazywanie wytworów pracy. 
 
11. „Zegar słoneczny” – zabawa badawcza w ogrodzie.  
 
R. zabiera do ogrodu kolejny kijek i kawałki sznurka. Dzieci znowu 
obserwują zmiany wbijają kijek w miejsce na końcu cienia i za pomocą 
sznurka mierzą długości poszczególnych cieni. Porównują długości cieni 
i określają o jakiej porze dnia cień był najkrótszy, a o jakiej najdłuższy. 
 
12. Zabawy dowolne na powietrzu. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo

