
Krąg tematyczny: Pogoda w kratkę. 

Scenariusz zajęć: Tęczowy zawrót głowy. 

Data: 16.04.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– budowanie dziecięcej wiedzy o przyrodzie 

– rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym 

– kształtowanie umiejętności prawidłowego kierunku rysowania: od lewej do prawej 

– rozwijanie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie 

– rozwijanie spostrzegawczości i uwagi 

– rozwijanie mowy i myślenia 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Rozpoczynamy utrwaleniem zabawy orientacyjno – porządkowej „Słońce świeci – 

deszczyk pada”. IV.7, I.5 

Na dywanie gdzieniegdzie porozrzucane są małe karteczki. Gdy rodzic wypowie hasło: Słońce 

świeci! Dziecko zaczyna biegać po sali (uważając na karteczki). Na kolejny znak rodzica – 

klaskanie w dłonie – dziecko musi schować się przed deszczem. Przedszkolak stara się zająć 

wolną karteczkę – schować się „domku”, kucnąć i złożyć ręce nad sobą, robiąc „daszek”. Po 

chwili ciszy rodzic znów wypowiada hasło: Słońce świeci! i dziecko zaczyna biegać.  

Środki dydaktyczne: karteczki (najlepiej samoprzylepne kolorowe). 

 

2. „Spacer po tęczy” – zabawa równoważna.  I.5 

Dziecko ustawia się na „starcie”. Rodzic rozkłada równolegle do siebie dwie liny, tworząc 

„tęczową ścieżkę” szerokości około 20 cm. Zadaniem przedszkolaka jest przespacerowanie się po 

wąskiej dróżce tak, aby z niej nie wypaść i trafić na metę. 

Środki dydaktyczne: dwie liny/sznurki. 

 

3. Przystępujemy do zajęć głównych i wysłuchujemy wiersza „Jak powstaje tęcza?” H. 

Ożogowskiej. IV.5; IV.18, IV.12 

 

Tęcza 

Lśni na niebie tęcza, 

śliczna, kolorowa. 

Pytają się dzieci: 

– Kto ją namalował? 

 

Słonko malowało 

pędzelkiem ze złota. 

Udała się słonku 

malarska robota. 

 
Hanna Ożogowska Źródło: H. Ożogowska, „Tęcza” [w:] „A jak będzie słońce … A jak będzie deszcz …”, WSiP, Warszawa 2001, s. 82  

 

 

Pytania do tekstu: 



- co lśniło na niebie? 

- kto namalował tęcze? 

- czym słonko ją malowało? 

- z jakich barw składa się tęcza? 

 

Filmy pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0 

                                https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU&vl=pl 

 

4. A teraz przystąpimy do zabawy matematycznej „Tęczowe wieże”. I.6, IV.11; IV.15 

Przygotujcie do tej zabawy kolorowe klocki, a następnie zbudujcie tęcze zgodnie z 

instrukcją kolorystyczną, przeliczcie z ilu elementów składa się wasza tęcza? 

Środki dydaktyczne: klocki. 

 

5. Praca plastyczna „Kolory tęczy”. I.7; IV.12; IV.8, IV.11; I.9. 

Dziecko siedzi przy biurku przed dużą kartą grafomotoryczną (do pobrania w pliku). Najpierw 

wodzi palcem po śladzie, a następnie, zachowując prawidłowy kierunek, rysuje po kropkach, 

tworząc łuki tęczy. Następnie rodzic zachęca przedszkolaka do uzupełnienia jej kolorami. Niestety 

na biurku znajdują się tylko cztery kolory: żółty, czerwony, niebieski i granatowy, dlatego dziecko 

podejmuje wspólnie z rodzicem próbę stworzenia pozostałych trzech. Wyciskają farby z tubki, 

łącząc niebieski z żółtym, niebieski z czerwonym oraz żółty z czerwonym. Przedszkolak nazywa 

powstałe kolory: zielony, fioletowy, pomarańczowy i uzupełnia tęczę wszystkimi kolorami zgodnie 

z ich rzeczywistym występowaniem. Maluje od lewej do prawej, starając się zachować płynność i 

śmiałość pociągnięć pędzlem. 

Środki dydaktyczne: karta grafomotoryczna A3 (do pobrania w pliku), ołówek, farby plakatowe w 

tubkach, paletka, pędzelek, kubeczek. 

 

6. Dodatkowo puzzle „Układanka”. IV.9 

Rodzic przygotowuje obrazki i dzieli je na 4 części. Dziecko układa i przykleja je na kartkę wg 

prawidłowości. 

Środki dydaktyczne: puzzle – piktogramy (do pobrania w pliku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0
https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU&vl=pl

