
Poniedziałek 15.06.2020 

Kolory lata: 

Zabawa dydaktyczna, Zaginiony kolor.  

Pomoce: 

• kostka z wymalowanymi bokami – pięć kolorów (każdy inny: czerwony, niebieski, 

zielony, żółty, pomarańczowy); szósty bok jest pusty – biały; (załącznik kostka do 

gry) 

• sylwety, kontury różnych przedmiotów, warzyw itd., kojarzących się dzieciom  

z danym kolorem, ale niezakolorowane  (załącznik Kolory lata) np.: 

o kolor żółty - słońce, kurczątko, cytryna, banan, gruszka, 

o kolor czerwony - truskawka, serce, tulipan, czereśnie, pomidor, 

o kolor niebieski - niezapominajka, chaber, borówka amerykańska, spodnie 

jeansowe, 

o kolor pomarańczowy - pomarańcza, dynia, marchewka, 

o kolor zielony - liść, kiwi, żaba, groszek, brokuł, krokodyl, ogórek 

Zadaniem  dziecka jest rzucenia kostką, nazwanie koloru który wypadł na kostce, a następnie 

wybranie jednej z sylwet przedmiotu charakterystycznej dla danego koloru. Jeśli dziecko 

wyrzuci na kostce ściankę żółtą, może wybrać np. cytrynę. Jeśli nie ma już przedmiotu, który 

można by dopasować do wylosowanego koloru, nie zdobywa punktu. Jeśli natomiast wyrzuci 

ściankę bez koloru, czyli białą, oddaje jeden zdobyty wcześniej przedmiot (sylwetę), który 

wraca z powrotem do puli gry. Każda poprawnie dopasowana sylweta to punkt dla dziecka, 

które ją zabiera i trzyma przed sobą.  

Zabawa językowa „To co widzę jest…” 

Rodzic na zmianę z dzieckiem opisuje przedmioty oraz obiekty znajdujące się wokół 

uwzględniając ich kolor, rozmiar, strukturę oraz kształt. Jeżeli rodzic rozpoczyna zabawę 

opisując jakiś przedmiot dziecko zgaduje o czym mowa, jeśli dziecko opisuje następuje 

zamiana. 

Np. „To co widzę jest koloru zielonego” – trawa  

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa muzyczna – zapoznanie z melodią oraz słowami utworu pt.” Znam kolory” 

https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk 

 

Słoneczko jest żółte 

Pomidor czerwony 

Niebo jest niebieskie 

Ogórek zielony  

Żółty czerwony  

znam kolory, znam kolory  

niebieski zielony 

Kurczaczek jest żółty 

Truskawka czerwona  

Morze jest niebieskie  

A trwa zielona  

Żółty czerwony  

znam kolory, znam kolory  

niebieski zielony 

Słoneczko jest żółte 

Pomidor czerwony 

Niebo jest niebieskie 

Ogórek zielony  

Żółty czerwony  

znam kolory, znam kolory  

niebieski zielony 

  

https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk


Zabawa plastyczna 

Pomoce: 

• przezroczysty zamykany worek 

• farby  

• marker 

Do zamykanego woreczka wlewamy trochę farb np. w kolorze niebieskim, czerwonym  

i żółtym. Zamykamy woreczek i dzieci palcami przesuwają farby do momentu, aż się połączą. 

W wyniku tego powstają barwy pochodne (zielony, fioletowy, pomarańczowy). Na 

kolorowym podkładzie rysujemy markerem rysunek o dowolnej tematyce (kwiatki na wiosnę, 

motylki itd.) 

 


