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Hello! 

Dziś zapraszam wszystkie dzieci na kolorową łąkę, by utrwalid poznane już wcześniej kolory. 

 Zaczynamy od krótkiej powtórki z filmikiem - „Kids vocabulary – color - color mixing – rainbow 

colors” https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA – proszę, by dzieci powtarzały nazwy, 

pojawiających się kolorów. 

*Cudownie byłoby gdyby Dzieci miały możliwośd sprawdzenia, czy podane w filmiku kombinacje 

kolorów faktycznie dają te nowe, dlatego proponuję swobodną zabawę w mieszanie barw farbami 

lub kredkami pastelowymi,można też spróbowad barwid wodę kawałkami bibuły lub pobawid się 

plasteliną. Przy tych zabawach (OCZYWIŚCIE ) wspomagamy się językiem angielskim – np. ‘What 

color is it? It’s red.’ Efekty i obserwacje można umieścid na poniższej karcie pracy+  

 Następnie zapraszam do zabawy w poszukiwanie kolorów w najbliższym otoczeniu z piosenkami 

„I see Something Blue” https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA oraz „I see Something 

Pink” https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI (Prosiłabym, żeby dzieci tylko słuchały  

i szukały odpowiednich kolorów wokół siebie. Jeśli nie pamiętają, jaki to kolor „podpowiadamy”, 

wskazując jakąś rzecz w danym kolorze). 

 What’s missing? (Czegobrakuje?) – do zabawy potrzebujemy kolorowe kwiatki (zał. 1 lub 2 -  

do samodzielnego pokolorowania) - kładziemy je na podłodze, Dziecko najpierw nazywa po kolei 

kolory, a następnie zamyka oczy (‘Close your eyes’). Rodzic zabiera i chowa jeden kwiatek,  

a następnie pyta: ‘What’s missing?’. Bawimy się kilkukrotnie, można również zamienid się rolami – 

Dziecko mówi wtedy polecenia, a Rodzic zgaduje. 

 Piosenka „Song of flowers” (https://www.youtube.com/watch?v=gAcDUEgMgmY )  

- dziecko rozkłada na podłodze kwiatki (zał. 1 lub 2) i kiedy pojawia się referen stara się ułożyd  

je w odpowiedniej kolejności – referen powtarza się kilkukrotnie, dlatego dziecko ma szansę  

na sprawdzenie, czy na pewno ułożył prawidłowo kwiatki; 

- druga wersja zabawy do tej piosenki – rozkładamy kwiatki na podłodze, Dziecko krąży między 

nimi w rytm piosenki; kiedy usłyszy jakiś kolor szybko podchodzi do tego kwiatka; dodatkowym 

utrudnieniem i pracą ze strony Dziecka może byd położenie kwiatków na stojących rolkach  

po papierze toaletowym, a następnie „zbieranie” ich  

 Gra interaktywna COLOURS – zadaniem dziecka jest zaznaczenie usłyszanego koloru 

https://view.genial.ly/5e83378fad7e6d0e3aa86ea8 

 

Pozdrawiam serdecznie wszystkie Przedszkolaki! 

Dorota Frąckowiak (dorotasz27@tlen.pl) 
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Karta pracy – mieszanie barw 

 

 

 

 

 

 

Zał. 1 (kwiatki pochodzą ze strony www.fullofideas.pl)  

http://www.fullofideas.pl/
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Zał. 2  
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