
„Kraina tęczy” - Agnieszka Karcz 

Gdy na niebie słooce świeci, 

Ziemia moknie w ciepłym deszczu. 

To pojawia się nad światem 

Droga do krainy tęczy. 

 

Wielki pas wstęg kolorowych, 

Które w kształcie są półkola. 

Jeden koniec się wyłania, 

drugi kooczy tuż na ziemią. 

 

Barwy widoczne tej drogi są, 

Każda ze wstęg ma barwę swą. 

Aż w siedmiu kolorach mienią się, 

I swoim pięknem dzielą się. 

 

Kolor czerwony to znak gorąca. 

Kolor pomaraoczowy to cytrusów barwa. 

Kolor żółty to słooca promieo. 

Kolor zielony to traw i lasów barwa. 

 

Kolor niebieski to symbol nieba. 

Kolor granatowy to głębia morza. 

Kolor fioletowy to lawendy zapach. 

Spójrz na niebo i policz sama. 

Zadajemy  dzieciom pytania:  

-Kiedy powstaje tęcza?;  

-Jakie kolory w niej występują?; 

-W jakiej porze roku tęczę na niebie możemy zaobserwowad najczęściej?;  

-Z czym kojarzą się wam kolory występujące w tęczy? 



„Układanie tęczy” – zabawa dydaktyczna.  

Pokazujemy dziecku obrazek przedstawiający tęczę – poniżej   

Dziecko ma za zadanie wyciąd z kolorowego papieru paski w kolorach tęczy i ułożyc je takiej samej 

kolejności, ja na obrazku tęczy. Jeśli nie mają papieru kolorowego, to kolorują kartki kredkami i 

potem wycinają paski. 

 

 

 

Możemy też sami narysowad tęczę, a dziecko będzie miało odwzorowad jej kolory j/w; 

 

 

„Kolorowe miasto” – zabawa konstrukcyjna z wykorzystaniem pudełek, farb 

lub papierów kolorowych w siedmiu kolorach tęczy. Dzieci malują lub oklejają 

pudełka. Konstruują z nich wieżę – układając zgodnie z kolorami tęczy. Mogą 

je również wykorzystad do zabaw tematycznych, np. w miasto i ruch uliczny; 

 

 

Zabawa dydaktyczna – manipulowanie figurami geometrycznymi 

(liczmanami). – do wydruku poniżej (po2 razy). Zanim przystąpimy do zabawy, dzieci maja za 

zadanie pokolorowad figury na kolory: czerwony, zielony, żółty , niebieski; potrzebna będzie duża 

kartka.   Wydajemy dziecku polecenia np.  

-Połóż  mały czerwony trójkąt lewym – górnym polu kartki; 



-Połóż duży, niebieski prostokąt w prawym dolnym rogu kartki; itp.;  

Po ułożeniu wszystkich figur zadajemy dzieciom pytania dotyczące zbiorów; 

-Jakiego koloru jest najmniej?  

- Jakiego koloru jest najwięcej?  

-Ile jest małych figur geometrycznych?  

-Ile jest dużych figur geometrycznych? 

- Ile mamy figur czerwonych? Ile mamy figur niebieskich? Ile mamy figur zielonych? Ile mamy figur 

żółtych?  

 

 

  

 





  

 

 



 

 

 

 

 

 

„Tato, czy już lato?” - Barbara Szelągowska 

 

Powiedz, proszę! Powiedz tato, 

po czym można poznad lato? 

Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna? 

Po prostu: 

Po słodkich malinach; 

Po bitej śmietanie z truskawkami; 

Po kompocie z wiśniami; 

Po życie, które na polach dojrzewa; 

Po letnich ulewach; 

Po słowiku, co wieczorami śpiewa; 

Po bodkach uczących się latad; 

Po ogródkach tonących w kwiatach; 

Po świerszczach koncertujących na łące; 

Po wygrzewającej się na mleczu biedronce; 

Po zapachu skoszonej trawy i róż; 

I... już! 

 

Rozmowa z dziedmi na temat treści wiersza:  

-Jak myślicie, kto zadawał pytania tacie?  

-Po czym można poznad lato?  

-Jaką teraz mamy porę roku? 

„Lato jest…” – zabawa słownikowa połączona z dwiczeniem w czytaniu.  



Układamy przed dzieckiem napisy: 

 Lato jest… .; Lato lubi… .; My lubimy lato za… .; Lato to fajna pora roku. Dzieci odczytują i kolejno 

dopowiadają zakooczenie zdao 

 

 

Lato jest… 

Lato lubi… 

My lubimy lato za… 

Lato to fajna pora 

roku. 


