
WTOREK 09.06.2020r. 

Temat: Zielony 

 

NAUKA PIOSENKI 

Kocham Lato  

I. Wiosna wcale się nie spieszy D,G I 

 wciąż zimne są poranki D,A  

Lecz mnie sama myśl już cieszy, D,G  

Że do piwnic schowaliśmy sanki D,A,D  

REF : Kocham latem być na plaży D,C,  

Kocham, gdy mnie słonko praży A,D  

Kocham morze, kocham fale D,C  

Mogę tam przebywać stale A,D  

II. Chcę już włożyć krótkie spodnie  

Chcę jeść lody po kolacji  

Chcę znów z dziećmi grać w dwa ognie  

Chcę już bardzo cieszyć się z wakacji 

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

c 

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


 „Jak powstaje zielony kolor?” – zabawa badawcza. R. 

gromadzi farby w kolorach podstawowych  

 

Zielone – słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej.  

Zielone  

Małgorzata Strzałkowska  

Grasz w zielone?  

Gram!  

Masz zielone?  

Mam!  

Mam pączki,  

listki,  

gałązki,  

zarośla,  

łąki i drzewa,  

ogrody,  

w których wśród liści  

zielony agrest  

dojrzewa –  

świat cały  

po horyzont  

zielenią  

wokół się mieni,  

więc mogę grać  

w zielone  

aż do jesieni! 



 



Rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza: W jaką grę 

gra bohater wiersza?; Jaki kolor występuje w wierszu?; 

Co jest zielone?; Dlaczego to jest gra, w która można 

grać tylko do jesieni?  

 „Co jest zielone?” – zabawa słownikowa. Dzieci 

wymyślają na podstawie własnych doświadczeń nazwy 

rzeczy, które są zielone.  

 

„Jak pachnie kolor zielony?” – zabawa badawcza. w 

„magiczne pudełko” wkłada pozrywaną trawę, mlecze i 

inne zielone rośliny. Dzieci mają zamknięte oczy i po 

kolei wąchają rośliny. Każde dziecko powinno 

odpowiedzieć na pytania: Co czujesz? Czy wąchanie 

tego sprawia ci przyjemność? Na koniec R pokazuje 

dzieciom zawartość pudełka.  

 

„Żaba” – praca plastyczna – płaskie origami. R. daje 

dziecku plastikowe koła w różnych rozmiarach. 

Dziecko ma  za zadanie odrysować koła na zielonym 

papierze, następnie je wyciąć i ułożyć żabę według 

wzoru.  

 

 

 

 

 

 

 





Praca w PiL 76 – rozwijanie sprawności manualnej, 

ćwiczenia w pisaniu wyrazów po śladzie.  

 

Kolor zielony bajka☺ 

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

 

Gry matematyczne 

https://www.gry-matematyczne.pl/ile-jajek-nauka-

cyferek.html 
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