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Witajcie Kochani! Witam was bardzo serdecznie po weekendzie.
Mam nadzieję ,że pomimo kapryśnej pogody jesteście wypoczęci i w dobrych
humorach.
W sobotę powitaliśmy nową porę roku- kalendarzowe lato, dlatego w tym
tygodniu porozmawiamy sobie o jego kolorach.
Na początek posłuchajcie wiersza.
1.Wiersz „Kolory” K.Roguski
Powiem wam – ale w sekrecie –
Coś czego pewno nie wiecie:
Dziś nudziły się kolory,
Urządziły więc wybory,
Który najładniej wygląda.
Każdy niepewnie spogląda...
I jak wszystkie w miejscu stały,
Tak się wszystkie rozbrykały:
Żółty wskoczył na czerwony,
Na niebieski z drugiej strony,
A niebieski na czerwony...
I tak zrobiły zielony,
Później zaś pomarańczowy,
A na koniec fioletowy!
I tak długo się mieszały,
Aż wszystkie barwy powstały!
Odpowiedz tera na pytania:
O czym był wiersz?
Ile kolorów pojawiło się w nim? Policz i nazwij je.
Co kolory robiły?
2.Zapraszam Cię teraz na bajkę edukacyjną pt: „Gdzie ukryły się kolory”?
a dowiesz się gdzie mieszkają kolory lata.
https://youtu.be/EfdW4BubEXU

3. Dzisiaj pobawimy się jednym z kolorów lata , który ukrył się w
zagadkach. Posłuchaj.
Cóż to jest za gwiazda, co na żółto świeci,
Daje światło, ciepło, radują się dzieci. (Słońce)
Barwy żółtej ona cała,
do herbaty doskonała.
jest w niej dużo witaminy,
Kwaśny w smaku sok…..(cytryna)
Cóż to za roślinka – jak małe słoneczko,
Żółte płatki wokół, na łodyżce mieszka,
Jak jest jeszcze mała, to ją podlewamy,
A jak już dojrzeje – nasionka zjadamy. (słonecznik)

Czy rozwiązałeś wszystkie zagadki? A wiesz może co łączy ze sobą te
wszystkie rzeczy? (kolor żółty)
4. Zabawa słownikowa. Wymyśl , co jeszcze ma kolor żółty?
5. Zabawa matematyczna .Promienie słońca.
Teraz proszę przygotujcie kartkę w kolorze żółtym i wytnijcie koło oraz paski
różnej długości . Ułóżcie z nich słońce. Następnie powiedzcie, który promień
jest najkrótszy , a który najdłuższy. Jeśli się wam udało to proszę o ułożenie
promieni od najkrótszego do najdłuższego.
6.Zabawa badawczo- dydaktyczna: Jaki kolor ma słońce?
Gdybym zapytała Was jaki kolor ma słońce z pewnością odpowiedzielibyście ,
że jest żółte. Zapraszam Cie teraz do obejrzenia kilku zdjęć przedstawiających
słońce w różnych fazach( świt, południe , zmierzch)
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Czy Słońce rzeczywiście jest żółte?
Jaki kolor ma Słońce, gdy pojawia się rano?
Jaki kolor ma Słońce, gdy jest wysoko na niebie?
Jaki kolor ma Słońce, gdy chowa się za horyzont?
7. Zapraszam Cię jeszcze do obejrzenia filmu edukacyjnego o słońcu.
https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k

To wszystko na dzisiaj . Zegnam się z Wami. Mam nadzieję, że podobały Ci się
zajęcia. Do zobaczenia jutro.

