
Dzień dobry, 

W tym tygodniu zapraszamy Cię do wspólnej zabawy z wierszem „Tęcza” Marii 

Konopnickiej. 

Poniżej link do filmu: 

https://youtu.be/HEj4u98AQaY 

i link do zadań: 

https://padlet.com/banasikinga/w1m7g0trcqv3   

 

1. Obejrzyj/ wysłuchaj wiersza. Czy znasz wszystkie kolory występujące w 

wierszu? Spróbuj je nazwać sam lub z pomocą osoby dorosłej. 

2. Zostań detektywem na tropie kolorów i znajdź przedmioty, które są 

czerwone, pomarańczowe, żółte, zielone, niebieskie, indygo, fioletowe w 

Twoim domu, podwórku itp. 

3. Poproś osobę dorosłą o niepotrzebne kartki (np, gazety,) zrób z nich kulki 

i rzucaj nimi do kosza z bliska/ z daleka. (można też wykorzystać 

kolorowe piłeczki) 

4. Czas na mały eksperyment! W słoneczny dzień poproś osobę dorosłą o 

zraszacz do kwiatów . Następnie  stań tyłem do słońca,  psikaj zraszaczem 

przed siebie i obserwuj jak na kroplach pojawiają się kolory. (tęcza będzie 

mniejsza lub większa – zależy z jakiej odległości będziesz na nią patrzeć) 

5. Razem z dorosłym przygotuj ubrania, szmatki, ręczniki itp. w kolorach 

tęczy – spróbuj na podłodze utworzyć z nich materiałową tęcze (pamiętaj 

o kolejności kolorów) 

6. Jeśli masz w domu taśmę klejącą to poproś osobę dorosłą o przyklejenie 

jej w pionie, poziomie, ukośnie. Twoim zadaniem będzie odklejenie jej od 

góry do dołu, od lewej strony do prawej.  (jak na zdjęciu). 

7. Których kolorów kół brakuje? Powtórz, dokończ a na końcu uzupełnij luki. 

(dane zadanie możesz wykonać na materiałach, które masz w domu np. z 

kolorowych klocków (1. naśladuj wzór 2,3 elementowy . Następnie 

dokończ wzór składający się z 2, 3 elementów, najtrudniejsze zadanie do 

uzupełnienie luk we wzorze – możesz zacząć od 2,3 elementów). Proszę 

pamiętać o rozpoczęciu dla ułatwienia wskazaniem palca i nazwanie 

przedmiotu we wzorze w kierunku od lewej do prawej strony. 

8. Czy wiesz jaki kolor powstanie z połączenia np. żółtego i niebieskiego? 

Jeśli masz w domu farby to sprawdź to  i wiele innych możliwości 

mieszania kolorów. 

9. Wybierz jeden kolor znajdujący się na tęczy, następnie narysuj jak 

najwięcej przedmiotów, które są danego koloru. Gotową pracę prześlij 

nam @. 

https://youtu.be/HEj4u98AQaY
https://padlet.com/banasikinga/w1m7g0trcqv3


10. Tęczowy Naleśnik -  w ramach relaksu zachęcamy Ciebie do położenia się 

na brzegu koca. Zadaniem Osoby dorosłej jest zawinięcie Cię. Może teraz 

Ty spróbujesz zrolować swoją mamę, tatę czy rodzeństwo? 

 

Udanej zabawy ! 

Dziękujemy, że bawicie się z nami i za wszystkie prace, które do nas 

wysyłacie @ 

 

Terapeutki WWR 

 


