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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Gwiazdki. 

 Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji językowe oraz przyrodniczej z elementami 

sensorycznymi. Celem zajęć jest nauka i utrwalanie zjawisk niektórych zjawisk atmosferycznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem efektu tęczy. Następnie dzieci słuchają uważne słuchanie tekstu i 

utrwalają wiadomości na temat tęczy. Trzecia część dzisiejszych zajęć przedpołudniowych to zajęcia 

sensoryczne, czyli tęczowe eksperymenty. 

Życzymy miłej zabawy! 

 

Część I – Materiał do spotkań porannych. 

Witajcie Kochani! 

Codziennie patrzymy za okno i mówimy: jak to dziś będzie pogoda? Czy będzie słońce, deszcz 

a może będzie wiało? W tym tygodniu porozmawiamy o zjawiskach atmosferycznych, czyli 

inaczej mówiąc o POGODZIE. 

1. Czy pamiętacie jakie mamy zjawiska pogodowe? Myślę, że patrząc na obrazki bez trudu 

je  odgadniecie: 
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2. Jaka jest pogoda? 

Zobaczcie przez okno lub jeżeli możecie wyjdźcie na balkon, albo przed dom i postarajcie się 

krótko rodzicom opisać jaką mamy pogodę. Do dzieła!! 

 

3. Słuchamy wiersza: Maria Konopnicka 

„Tęcza” 

 

— A kto ciebie, śliczna tęczo, 

Siedmiobarwny pasie, 

Wymalował na tej chmurce 

Jakby na atłasie? 

 

— Słoneczko mnie malowało 

Po deszczu, po burzy; 

Pożyczyło sobie farby 

Od tej polnej róży. 

 

Pożyczyło sobie farby 

Od kwiatów z ogroda; 

Malowało tęczę na znak, 

Że będzie pogoda! 

 

Kochani wysłuchajcie wiersza tyle razy ile potrzebujecie, a następnie postarajcie się odpowiedzieć 

na pytania: 

 

O jakim zjawisku atmosferycznym jest mowa? 

Czy tęcza jest jednokolorowa czy różnokolorowa? 

Kto namalował tęczę? 

Co słonko pożyczyło, żeby namalować tęczę? 

Od kogo słonko pożyczyło farby? 

 

4 .Jak powstaje tęcza? 

Tęcza powstaje na niebie gdy pada deszcz i jednocześnie świeci słońce. Słońce przebija się przez 

krople deszczu tworząc piękną tęczę. Zobaczcie sami: 

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

 

5. Zabawy sensoryczne z tęczą 

SŁODKA TĘCZA 

Do 1 zabawy potrzebne będą skittles lub inne kolorowe cukierki np. m&m oraz mały talerzyk i 

ciepła woda. Ja do swojej zabawy wykorzystałam farby. 

- układamy cukierki wokół talerzyka 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- następnie na środek talerzyka wlewamy trochę ciepłej 

wody … i czekamy 

 

 

 

 

 

 

 

„KOLORY OBRAZ” 

Do następnej zabawy potrzebne będą: 

- barwnik spożywczy lub farby płynne 

- papier do pieczenia 

- pianka do golenia 

- kartka papieru (najlepiej jeśli będzie z bloku technicznego, ale nie jest to konieczne) 

- narzędzie do wyrównania pianki, a później do jej usunięcia. 



Wykonanie: 

1. Na papier do pieczenia wyciskamy piankę wielkości 

naszej kartki papieru 

 

 

 

2. Wyciśniętą piankę lekko wyrównujemy, a następnie wyciskamy barwnik lub farby … i mieszamy 

Najlepiej jeśli dzieci zrobią to rękami, będzie 

najlepsza zabawa :) 

 

 

 

 

3.  kolorową piankę kładziemy naszą kartę papieru i lekko przyciskamy 

4. Zdejmujemy kartę z pianki i linijką lub innym równym narzędziem zdejmujemy piankę 

przesuwając z jednej strony kartki na drugą (dwie uwagi: musimy zrobić to stosunkowo szybko 

żeby karta nie namiękła i niezbyt mocno – w jednym i drugim przypadku grozi przedziurawieniem 

kartki). Im więcej będzie kolorów na piance i ilość będzie duża, tym bardziej kolorowy wyjdzie 

obraz, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostatnie zadanie to „KOLOROWA CHMURA” 

Potrzebne będą: 

- wazon z wodą 

- pianka do golenia (ja wykorzystałam z poprzedniej zabawy) 

- barwniki spożywcze 

- 3 szklanki ciepłej wody 

Wykonanie: 

Do wazonu wlewamy sporą ilość wody, następnie na wierzch układamy piankę 

Do szklanek wlewamy po trochu ciepłej wody i wciskamy barwnik, a następnie mieszamy. 

 

Teraz kiedy już wszystko gotowe możemy użyć 

kolorów. Jeśli ktoś posiada pipetę lub strzykawkę,  

łyżeczkę polewamy naszą chmurę  kolorowymi 

płynami .Co się będzie działo??? Oceńcie sami. 

Możecie też użyć  barwnika polewając bezpośrednio 

boki chmury, tak by zaczęła ściekać do wody. Bawcie 

się dobrze :) 

 

 

 

 

II Część – Zajęcia popołudniowe 

Zagadka o deszczu 

Konewki mu nie trzeba. 

A podlewa kwiaty, warzywa i drzewa. 

Zagadka o tęczy 

Deszcz ze słońcem 

razem utkali, 

wiszący na niebie 

kolorowy szalik. 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-deszczu-117
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-tęczy-222


Zagadka o deszczu 

Kropelki wody 

na głowy padają. 

Wszyscy przed nimi, 

pod dach uciekają. 

Zagadka o chmurze 

Chodzi po niebie 

mała albo duża 

gdy skryje słońce 

– świat się zachmurza 

Zagadka o chmurze 

Płynie po niebie, 

znasz ją i wiesz, 

że gdy jest ciemna, 

może być deszcz. 

Zagadka o słońcu 

Żółte i gorące, 

na błękitnym niebie. 

Ogrzewa Ziemię, 

zwierzęta i Ciebie. 

 

Propozycja piosenki pt „Tęcza”. 

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4 

 

Powodzenia ! 

Ewa Mazurek, Magdalena Nowicka 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-deszczu-246
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-chmurze-293
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-chmurze-293
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-słońcu-321

