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Drodzy Rodzice oto pomysły zabaw na wtorek: 

 

Dzień szósty: 06.04.2021 r. 

 

1. Zabawa dydaktyczna „Kolory Pani Wiosny”. 

Potrzebne materiały: dowolne przedmioty w czterech kolorach: zielonym, czerwonym, żółtym, 

niebieskim, piosenka „Maszeruje wiosna”. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

Rodzic rozkłada na podłodze dowolne, kolorowe przedmioty. Włącza muzykę, a następnie prosi 

dziecko, by poruszało się w dowolnych kierunkach po pokoju. Podczas przerwy w muzyce, 

dziecko próbuje wykonywać polecenia rodzica, np. -wyszukaj  przedmioty w kolorze 

niebieskim, -wskaż czerwony przedmiot, -wyszukaj żółte przedmioty, wyszukaj zielony 

przedmiot. Rodzic może mieszać kolory i ilość przedmiotów, co skłoni dziecko do wyższej 

koncentracji i większej efektywności wykonywanych zadań.  

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw


 

 

 

2. Zajęcia sensoryczne „Wyjmij rzeczy żółte jak Słońce"! 

Potrzebne materiały: duży ażurowy kosz (z dziurkami do przewleczenia włóczki, lub sznurka) 

np. na pranie, włóczka lub sznurek do przewleczenia przez otwory w ażurowym koszu, kilka 

rzeczy znalezionych w domu w kolorze żółtym i czerwonym np. żółta skarpetka, czerwona 

zakrętka od butelki, żółty spinacz do bielizny, czerwony kubek, gumowa żółta kaczka, czerwony 

i żółty klocek, żółta gąbka, czerwona czapka, żółta rękawiczka, czerwony samochodzik, żółta 

piłka, czerwona łyżeczka, małe dzwoneczki. 

 

Przebieg zabawy:  

Rodzic wrzuca do ażurowego kosza na pranie rzeczy lub zabawki znalezione w domu w kolorze 

żółtym. Chodzi o to, by dziecko wyjmowało z kosza zabawki tylko w kolorze żółtym jak słońce. 

Następnie rodzic przewleka przez dziurki kosza sznurek, lub włóczkę (przez otwory w koszu 

tworzy coś w rodzaju pajęczyny) i prosi dziecko o wyjmowanie rzeczy w kolorze żółtym po 



kolei, tak by nie zahaczało nimi o sznurek. Rodzic może wrzucić do kosza rzeczy lub zabawki w 

trzech kolorach dla utrudnienia, natomiast prosić by wyciągało zabawki tylko jednego koloru. 

Dla ożywienia zabawy rodzic może do sznurka, lub włóczki przyczepić drobne dzwoneczki, 

które zasygnalizują dotknięcie sznurka.  

3. Tekst opowiadany "Kolorowa Pani Wiosna". 

Rodzic przedstawia dziecku historyjkę "Kolorowa Pani Wiosna" na podstawie ilustracji i tekstu. 

Ojej! Pani Wiosna jest smutna, bardzo smutna.                                                         
Wszystko dookoła jest takie białe...                                                                                 

Pani Wiosna płacze Uuuuuuuu. Gdzie są kolory?                                                      
O! Przyleciał bocian, Kle, Kle, Kle....Maluje kwiatki na czerwono. Ale ładnie!                   

O!Bzzzzz. Leci pszczoła. Maluje słońce na żółto. Ale ładnie!                                                        
A to kto? Żabka. Kum, kum.... Maluje trawę i listki na zielono.                                          

Pani Wiośnie się podoba!                                                                                                                          
O!Frrrrrrr. Przyleciał ptak. Wysoko, wysoko maluje chmurki na niebiesko.                                                                                                                                          

Jeszcze ktoś.... to motyl. Ale on jest kolorowy! I maluje na niebie kolorową tęczę.                                                                                                                            
Brawo!                                                                                                                          

Ale ładnie!                                                                                                               
Teraz Pani Wiosna jest wesoła, cieszy się, że dookoła jest tak ładnie i kolorowo!                                                                                                                              

Dziękuję Wam przyjaciele!   

 

                                           

1. Pani Wiosna jest smutna, ponieważ nie ma kolorów. 

 



 

2. Bocian maluje kwiatki na czerwono. 

 

 

3. Pszczoła maluje słońce na żółto. 

 

 

 

 

 

 



4. Żaba maluje trawę na zielono. 

 

 

5. Ptaszek maluje chmury na niebiesko. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  Motyl maluje kolorową tęczę. 

 

 

 

 

7. Pani Wiosna dziękuje zwierzętom i cieszy się z kolorów. 

 

 

 

 



  

 


