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kwiecień

TYDZIEŃ 4.: samE raDoścI w kraInIE krEaTYwnoścI 
 

Projekt sytuacji edukacyjnych  
(oprac. mgr karolina kwiatkowska, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: kolorowa PrZYgoDa już nas woła!

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Powitanie dzieci rymowanką (S. Kustosz):

Dwanaście małych piłeczek w pudełeczku śpi,
niebieską piłeczkę obudź teraz Ty.
Niebieska piłeczka miękka jest i sprawi,
że chętnie będziesz się z nią bawił (i tak ze wszystkimi kolorami).

2. „Zabawa z chustą do muzyki” – poruszanie chustą w rytm muzyki, unosząc i podrzucając do 
góry piłeczki z daru 1.

3. Wysłuchanie utworu K. Przylepy pt. „Kolory”: 

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!

4. Rozmowa na temat utworu. Odpowiadanie na pytania dotyczące treści: Kto się nudził? Co 
zrobiły kolory? Jakie kolory wystąpiły w wierszu? Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich ulu-
bionego koloru. 
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5. „Zaczarowany worek” – losowanie z worka kolorowych piłeczek z daru 1; wyszukiwanie w sali 
na przykład jednej, dwóch lub trzech rzeczy w tym kolorze.

6. „Kolorowa chusta” – ułożenie zebranych rzeczy na chuście animacyjnej według kryterium: taki 
sam kolor.

7. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: sZumI morZE, sZumI, bujają sIę FalE – nIEbIEskI kolor wsZYscY  
Znają DoskonalE

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Powitanie dzieci, wprowadzenie rymowanką w tematykę dnia:

Płynie w oceanie mała niebieska rybka,
płynie i jest bardzo szybka.
Już ocean przepłynęła,
zmęczyła się i usnęła.
Teraz niebieska rybka bardzo wooolno płynie,
zanim wróci do domu, dużo czasu minie.
Niebieska rybka jest teraz leniwa,
jeszcze wolniej pływa. (S. Kustosz) 

2. „Niebieska planeta” – zapoznanie dzieci z wyglądem globusa, omówienie kolorystyki i znacze-
nia kolorów – przede wszystkim, co oznacza kolor niebieski. Swobodna pogadanka/ dyskusja na 
temat znaczenia wody dla ludzi, zwierząt, roślin i całej planety. 

3. „Niebieski eksperyment” – barwienie niebieską farbą ciepłej i zimnej wody; określenie, która 
woda zabarwiła się szybciej. Obserwacja zjawiska.

4. „Szum morza” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem dużej folii malarskiej: poruszanie, unosze-
nie, falowanie, szeleszczenie, chodzenie po niej (uwaga – wcześniej należy zdjąć buty i skarpetki). 

5. „Połowy” – zabawa matematyczna. Nauczyciel dzieli dzieci na grupy lub pary, następnie roz-
rzuca na rozłożonej folii (lub stoliku) makaron typu „penne”. Zadaniem dzieci jest łowienie „ry-
bek” (makaronu) krótszą częścią słomki i wypełnienie nimi miseczek. Na koniec określenie, która 
grupa złowiła najwięcej „rybek” (w której miseczce jest ich najwięcej).

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: słonEcZna kraIna

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. „Kolorowe chustki” – swobodny taniec z żółtymi chustkami do utworu A. Vivaldiego pt. „Cztery 
pory roku. Wiosna”. 

2. „Słońce” – pogadanka o tym, dlaczego potrzebujemy słońca, czy moglibyśmy bez niego żyć.

3. „Słoneczko” – układanie słońca z darów, wyselekcjonowanie wszystkich żółtych elementów. 

4. „Słoneczko nasze” – malowanie słońca i jego promieni patyczkami do uszu przy użyciu żółtej 
farby.

5. Wspólne śpiewanie piosenki pt. „Słoneczko”:

Słoneczko późno dzisiaj wstało 
I w takim bardzo złym humorze, 
I świecić też mu się nie chciało, 
Bo mówi, że zimno na dworze.

Lecz gdy piosenkę usłyszało, 
To się tak bardzo ucieszyło, 
Zza wielkiej chmury zaraz wyszło 
I nam radośnie zaświeciło.

Słoneczko nasze, rozchmurz buzię, 
Bo nie do twarzy ci w tej chmurze, 
Słoneczko nasze, rozchmurz się, 
Maszerować z tobą będzie lżej!

Słoneczko nasze rozchmurz pyska, 
Bo nie do twarzy ci w chmurzyskach, 
Słoneczko nasze, rozchmurz się, 
Maszerować z tobą będzie lżej!

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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CZWARTEK: ognIsTa cZErwIEŃ ZawITała I FlamEnco PokaZała

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Wysłuchanie rymowanki:

Czerwony motylek nad stolikiem leci,
wesoło uśmiecha się do wszystkich dzieci.
Teraz motylek lata pod stolikiem,
ukrył się tutaj przed deszczykiem.
Czerwony motylek leci znów do przodu,
a teraz do tyłu, całkiem bez powodu. (S. Kustosz)

2. „Co jest czerwone?” – wyszukiwanie rzeczy w kolorze czerwonym. 

3. „Flamenco” – oglądanie filmu z tańcem, przyglądanie się kreacji tancerki: czerwonej falbania-
stej sukni.

4. „Suknia”– ozdabianie darami w kolorze czerwonym szablonu sukni flamenco.

5. „Czerwone chusty” – przywiązanie czerwonych chust na biodrach, naśladowanie tańca fla-
menco, wystukiwanie rytmu tancerzowi wybranymi darami.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: kolorowY ZawróT głowY: PomaraŃcZowY, FIolETowY I ZIElonY

Przebieg dnia:

1. „Mam taki kolor” – powitanie dzieci, które mają na sobie coś w wypowiedzianym przez na-
uczyciela kolorze: Witam dzieci, które: mają dziś na sobie coś żółtego/ coś niebieskiego/ coś czer-
wonego/ coś białego… Dzieci, które czują się powitane, machają i dotykają rzecz we wskazanym 
kolorze.

2. „Co by było, gdyby nie było kolorów?” – swobodne wypowiedzi dzieci o tym, jaki byłby świat 
bez kolorów. 

3. „Jak powstają kolory?” – demonstracja mieszania kolorów. Nauczyciel przygotowuje sztalugę 
i białe kartony. Eksperymentowanie poprzez nakładanie wybranych kolorów na siebie, w celu 
uzyskania nowej barwy.

5. „Eksperymenty” – dzieci samodzielnie na swoich paletkach do farb mieszają kolory, aby po-
wstały nowe barwy.

6. „Liść kapusty” – barwienie liści kapusty pekińskiej w miseczkach z rozpuszczonymi barwnikami 
spożywczymi. Obserwowanie zjawiska.

7. Zabawy swobodne na placu zabaw. 


