26 czerwca 2020
Witam Was w ostatnim dniu tygodnia, a więc w piątek. Jaki mamy miesiąc?
W tym tygodniu mówiliśmy dużo o lecie i jego kolorach. Dzisiaj powiemy
sobie o bardzo ciekawym i kolorystycznym zjawisku pogodowym ,które
najczęściej występuje letnią porą. Czy wiecie ,co mam na myśli?
1. Zagadka wprowadzająca do tematu zajęć.
Deszcz ze słońcem
razem utkali,
wiszący na niebie
kolorowy szalik.(tęcza)
2. Powstawanie tęczy –film edukacyjny.
https://www.youtube.com/watch?v=hj2I5f4vpZg
3. „Kraina tęczy” – słuchanie wiersza A. Karcz
Kraina Tęczy
Gdy na niebie słońce świeci,
Ziemia moknie w ciepłym deszczu.
To pojawia się nad światem
Droga do krainy tęczy.
Wielki pas wstęg kolorowych,
Które w kształcie są półkola.
Jeden koniec się wyłania,
drugi kończy tuż na ziemią.
Barwy widoczne tej drogi są,
Każda ze wstęg ma barwę swą.
Aż w siedmiu kolorach mienią się,
I swoim pięknem dzielą się.
Kolor czerwony to znak gorąca.
Kolor pomarańczowy to cytrusów barwa.
Kolor żółty to słońca promień.
Kolor zielony to traw i lasów barwa.
Kolor niebieski to symbol nieba.
Kolor granatowy to głębia morza.

Kolor fioletowy to lawendy zapach.
Spójrz na niebo i policz sama.
4. Rozmowa na temat wiersza sprawdzająca znajomość treści.






Kiedy powstaje tęcza?
W jakim kształcie jest tęcza?
Ile kolorów ma tęcza?
Jakie kolory w niej występują?
Z czym kojarzą się kolory występujące w tęczy?
5. Zabawa badawcza „Tęcza w szklance”
Możecie sami zrobić tęcze. Poproście rodziców o pomoc. Potrzebne będą :
cukier , woda, 4 szklanki, bibuła: czerwona ,żółta, niebieska i fioletowa.
https://www.youtube.com/watch?v=kR3oJ88rLPU

lub:
„Tęcza w wodzie” – dzieci nalewają wody do miski i wkładają do środka
lusterko tak, by opierało się o ściankę miski. Następnie kierują światło latarki na
część tafli znajdującej się pod wodą. Na kartce trzymanej za latarką obserwują
tęczę.
„Tęcza na stole” – dzieci kładą na stole kartkę papieru, w odległości około 10
cm nad papierem trzymają szklankę z wodą. Po chwili na stole powinna pojawić
się tęcza.
„Tęcza w powietrzu” – rozpylamy wodę spryskiwaczem do kwiatów w miejsce
padania promieni słonecznych. Dzieci uważnie obserwują i próbują odszukać
tęcze.
6. Praca plastyczna – Tęcza
Teraz już wiecie, że tęcza ma siedem
kolorów....
/czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy/
i pojawia się kiedy...

Teraz możesz namalować na kartce z bloku własną tęcze , pamiętając o
kolejności występowania kolorów. Możesz zrobić to zwyczajnie , używając
pędzla lub gąbki do mycia naczyń. Powodzenia.

