
Słuchanie wiersza H. Kruk Świeci słonko, ilustrowanego ruchem                   
rodzic czyta:

Świeci słoneczko jasne,/ unoszą ręce do góry, /

wieje letni wiatr./ wymachują rękami nad głowami,/

 I każdy ma ochotę /maszerują w różnych kierunkach, /

wędrować sobie w świat.

Grzeje słoneczko jasne,/ pokazują słońce prawą ręką, a potem lewą, /

pada letni deszcz./ przysiadają, stukają palcami o podłogę,/ 

Urosną śliczne kwiatki, /powoli unoszą się do pozycji stojącej, /

my urośniemy też. /wspinają się na palce./

Rozwiązywanie zagadek pt. „Jaki to kolor?” przygotowanych przez 
Kubusia Puchatka:

To będzie bardzo łatwa zagadka: jakiego koloru jest niebo, kiedy jest ładna 
pogoda? (jasnoniebieski);

Tego koloru szukajcie w makach lub w muchomorze (czerwony);



Marchewka zawsze ten kolor kryje, ale też takie bywają dynie (pomarańczowy);

Liście są taki i trawa też, jaki to kolor, już chyba wiesz (zielony);

Jakim kolorem – pytam dziś wszystkich – maluję niebo przed burzą i głębokie 
morze? (ciemnoniebieski);

W jakim kolorze są piękne fiołki i smaczne śliwki? (fioletowy);

To kolor ciepły i miły jak promienie słońca i płatki słonecznika (żółty).

Giełda pomysłów nt. „Czy można gdzieś zobaczyć wszystkie te kolory         
razem ?” „Kolorowy most na niebie”- zapoznanie dzieci ze zjawiskiem tęczy, 
nauka wiersza na pamięć „Siedem kolorów tęczy” P. Łosowskiego.

„SIEDEM KOLORÓW TĘCZY”- wiersz P. Łosowskiego
Siedem kolorów tęcza ma
jasnych jak piękne chwile.
Kiedyś myślałem sobie tak:
ta tęcza jest motylem!
A gdy zobaczę tęczę gdzieś,
Pamiętam zawsze o tym,
że każda tęcza także jest
ulotna tak jak motyl



Rodzic prezentuje dzieciom ilustracje oraz zdjęcia tęczy. Dzieci omawiają jej wygląd 
i ustalają kolejność występowania kolorów na tęczy czyli
- czerwony,
- żółty,
- pomarańczowy,
- zielony,
- niebieski,
- fioletowy.
Wysłuchanie kilku ciekawostek na temat powstawania zjawiska tęczy. Próba 
odpowiedzi dzieci na pytanie: Jak powstaje tęcza?
Tęcza – zjawisko optyczne i meteorologiczne występujące w postaci 
charakterystycznego wielobarwnego łuku, widocznego gdy Słońce oświetla krople 
wody w ziemskiej atmosferze. Tęcza powstaje w wyniku rozszczepienia światła 
załamującego się i odbijającego się wewnątrz kropli wody (np. deszczu) o kształcie 
zbliżonym do kulistego. Rozszczepienie światła jest wynikiem zjawiska dyspersji, 
powodującego różnice w kącie załamania światła o różnej długości fali przy 
przejściu z powietrza do wody i z wody do powietrza. Światło widzialne (z 
antropocentrycznego punktu widzenia) jest widzialną (postrzegalną wzrokiem) 
częścią widma promieniowania elektromagnetycznego i w zależności od długości fali
postrzegane jest w różnych barwach. Kiedy światło słoneczne przenika przez 
kropelki deszczu, woda rozprasza światło białe (mieszaninę fal o różnych 
długościach), na składowe o różnych długościach fal (różnych barwach), i oko 
ludzkie postrzega łuk składający się z sześciu kolorów: czerwony, pomarańczowy, 
żółty, zielony, niebieski i fioletowy. To są właśnie kolory tęczy. Pomimo faktu że w 
tęczy występuje niemal ciągłe widmo kolorów, tradycyjnie uznaje się, że kolorami 
tęczy są: czerwony (na zewnątrz łuku), pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, 
indygo i fioletowy (wewnątrz łuku). Efekt tęczy może być widoczny wszędzie, gdzie 
występują krople wody w powietrzu oświetlane przez promienie słoneczne padające
z tyłu obserwatora a Słońce znajduje się na stosunkowo niewielkiej wysokości 
(kącie do poziomu mniejszym niż 40°). Warunkiem uzyskania wyraźnej tęczy jest 
oświetlenie kropel deszczu (chmury) przez równoległą wiązkę światła słonecznego 
oraz brak oświetlenia rozproszonego. Najbardziej widowiskowe tęcze można 
zaobserwować, gdy przed obserwatorem pada intensywny deszcz w odległości od 
100 m do kilku kilometrów, jednocześnie chmura, z której pada deszcz, zaciemnia 
tło tęczy, a pozostała część nieba jest czysta.



Tęczowa gimnastyka
1. Tęczowe skoki- doskonalenie umiejętności skakania
Rodzic układa na dywanie wstążki równolegle do siebie w odległości około 30 cm 
zachowując kolejność jak w kolorach tęczy. Uczestnicy ustawiają się jedno za drugim 
i pokonują trasę, przeskakując obunóż pomiędzy paskami.

2.Spacer po tęczy - ćwiczenia równowagi
Rodzic umieszcza wstążki, łącząc je końcami, tak aby powstała długa kolorowa 
droga. dziecko przechodzi po wstążkach stopa za stopą, a kiedy usłyszy klaśnięcie, 
spaceruje na palcach, wznosząc ręce jak najwyżej. Na ponowne klaśnięcie spaceruje 
na płaskich stopach, a ręce opuszcza wzdłuż ciała.

3.Schowaj się tęczo - zapobieganie płaskostopiu
Dziecko siedzi na dywanie, bez skarpet i ma przed sobą fragment wstążki. Próbuje 
zwinąć wstążkę palcami najpierw jedną, potem drugą stopą.

4.Pokaż się tęczo - ćwiczenie wzmacniające mięśnie rąk.
Dziecko kładzie się na brzuchu, wyciąga ręce przed siebie, trzymając końce wstążki 
w dwóch dłoniach. Na klaśnięcie rodzica rozciąga wstążkę i unosi wyprostowane ręce
jak najwyżej. Na ponowne klaśnięcie opuszcza ręce i układa wstążkę na podłodze.

5.Taniec tęczy - ćwiczenie wyciszające
Dziecko siada w siadzie skrzyżnym, umieszcza wstążkę na wysokości buzi i wykonuje 
głębokie wdechy i wydechy, wprawiając wstążkę w ruch.

Tęcza Maria Konopnicka -słuchanie wiersza
Drodzy rodzice zaproście dziecko do wysłuchania wiersza. Zadaniem dziecka jest 
opowiedzenie o czym opowiadał wierszyk.



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!

Kolory pochodne - zabawa manipulacyjna
Rodzice przygotowują szczelnie zamykane woreczki strunowy w których znajdują się 
po dwa kolory farb o barwie podstawowej
-niebieski i żółty
-żółty i czerwony
-niebieski i czerwony

Dzieci nazywają kolory i próbują określić jaki kolor powstanie po ich zmieszaniu. 
Następnie manipulują woreczkiem w taki sposób, aby dwa kolory się wymieszały. 
Gdy im się to uda, nazywają powstały kolor.

Wyczarujmy tęczę - zabawa badawcza
Rodzic wlewa do szklanki wodę (ok 3/4) i wkłada lusterko, tak aby z jednej strony 
dotykało dna, a z drugiej opierało się o ściankę. Obraca szklanką tak, aby promienie 
słońca wpadały prosto pod lusterko. wówczas po właściwym ustawieniu, tęcza 
powinna ukazać sie na  suficie. Jeśli nie ma słońca, jako źródła światła można użyć 
latarki.



Historia tęczy- z książki pt. „Mądrość serca”, (red. M. Porębskiej i A. 
Sujka); poprawki : Sylwia Kustosz
Kiedyś, bardzo dawno temu, wszystkie kolory świata zaczęły się sprzeczać. Każdy 
z nich utrzymywał, że jest najpiękniejszy, najważniejszy, najpotrzebniejszy. Zieleń 
powiedziała:
- Jest oczywiste, że jestem najważniejszym kolorem. Jestem piękna i nie ma beze 
mnie wiosny, ani lata. Jestem kolorem trawy, drzew, liści. Beze mnie świat byłby 
smutny.
Przerwał jej niebieski:
- Patrzysz tylko na ziemię; a co z morzem i niebem. To ja nadaję im kolor. Ja 
pomalowałem caluteńkie niebo, każdą rzekę, jezioro, morze, ocean. Jestem 
niezbędny i najważniejszy.
Kolor żółty uśmiechnął się swoim zwyczajem:
- Jesteście wszystkie bardzo ważne, ale to ja przynoszę światu uśmiech, radość, 
ciepło. Słońce jest żółte, księżyc jest żółty, gwiazdy są żółte. Wszystko, co pomaluję 
jest takie piękne, że wszyscy patrzą na to z zachwytem.
Czerwień nie mogła znieść tego długiego wywodu:
- Ja jestem ponad wami wszystkimi bo ja jestem kolorem serca – miłości. Jestem też 
kolorem ognia. Daję ludziom ciepło. Beze mnie nie można się obejść.
Spór kolorów trwał i coraz bardziej się wzmagał. Nagle na niebie pojawiła się wielka 
czarna chmura i powiedziała:
- Jesteście niemądre kolory. Wszystkie jesteście piękne, jak motyle, jak kwiaty. Tak 
mi smutno jak słucham waszej kłótni. I chmura zaczęła płakać gęstym deszczem. 
W tej chwili na niebie pojawiło się słońce i powiedziało:
- Nie płacz chmuro, a wy kolory, przestańcie się kłócić. Weźcie się za ręce 
i namalujcie na niebie coś pięknego razem, aby było widać was wszystkie.



Kolory zaczęły malować na niebie różnobarwne pasy i tak powstała tęcza. Na jej 
widok chmurka się uśmiechnęła, a kolory zobaczyły, że każdy z nich jest piękny 
i niezastąpiony i wspaniale wyglądają razem Na pamiątkę tej chwili za każdym razem,
gdy słońce chce pocieszyć kropelki spadającego deszczu, na niebie pojawia się tęcza.

Wierszowanka - pokazywanka - zabawa paluszkowa
Rodzic prezentuje ruchy, które należy wykonać, recytując poszczególne fragmenty 
wiersza Magdaleny Ledwoń "Idzie lato".

Idzie tęcza skrajem łąki ( dwoma palcami jednej dłoni, spacerują po przegubie 
drugiej ręki)
zanuciły jej skowronki (tworzą "ptaszka" z dwóch złączonych za pomocą kciuków 
dłoni, pozostałymi palcami machają jak skrzydełkami)
My kochamy ciebie wiesz (ze złączonych dłoni tworzą serce)
Zostań z nami jeśli chcesz.
Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem (odliczają kolejno na palcach)
tyle tęcza ma kolorów
na letnim niebie (przykładają do siebie skierowane w górę palce wskazujące 
i wykonują oburącz łuk od góry do boków)

Praca samodzielna "Tęcza" 

Tęcza do wyklejania 
plasteliną
Karty pracy do wyklejania plasteliną. Działania twórcze, lepienie, ugniatanie, manipulowanie i
wyklejanie rozmaitych plastelinowych kolaży daje dzieciom bardzo wiele możliwości. 
Zaczynając od prostej tęczy, gdzie uczymy się kolorów i liczenia



„Zabawy w ogrodzie”;
 -  Rodzic rzuca piłkę do dziecka i wypowiada początek zdania np.: "Czerwony jak...", 
"Żółty jak..." Zadaniem dziecka jest złapanie piłki i dokończenie zdania.
   
 - dz. obserwuje strumień wody płynący z węża
     Strumień wody należy ustawić pod słońce, co spowoduje ukazanie się tęczy. W 
kroplach wody załamują się promienie słońca i powstaje tęcza.
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