
Drodzy Rodzice, oto kilka propozycji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

wg pedagogiki Froebla na odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

GRUPA I „ŻABKI” 

 BLOK TEMATYCZNY: „Kolory lata.” 

 

22.06.2020 /poniedziałek 

 „Historia tęczy”-  przeczytacie  wspólnie fragment książki „Mądrość serca” M. Porębskiej i A. 

Sujki.  Zachęćcie dziecko do rozmowy na temat przeczytanego fragmentu, niech opowie o 

jakich kolorach było opowiadanie, kto się smucił, kto im pomógł i w jaki sposób. 

 „Tęcza w szklance”-  wykonajcie wspólnie mały eksperyment z kolorami. 

Do zabawy potrzebujecie: 4 szklanki, wodę, barwniki spożywcze, cukier oraz pipetę lub 

strzykawkę. 

Do przygotowanych szklanek wsypujemy kolejno 1, 2, 3, 4  łyżki cukru, do każdej z nich 

wlewamy ok. 40 ml zabarwionej letniej wody i dobrze mieszamy. Do wysokiej szklanki/ 

naczynia wlewamy za pomocą pipety/ strzykawki zabarwioną wodę, rozpoczynając od tej, w 

której jest najwięcej cukru.  

Co się dzieje? Kolorowa woda układa się w warstwy, nie miesza się ponieważ do każdej 

szklanki dodaliśmy inną ilość cukru, przez co roztwory miały różna gęstość i ich cząstki się nie 

łączyły. 

W razie wątpliwości zapraszam do obejrzenia filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=aUe8LlyDcE4 

 

23.06.2020 /wtorek/  

Dzisiaj obchodzimy Dzień Taty, z tej okazji życzymy wszystkim Tatusiom wielu chwil radości, aby każdy 

dzień był przygodą i powodem do dumy 

 Wybierzcie się na wspólną wycieczkę rowerową lub spacer, proponuję wybrać trasę bogatą 

w walory przyrodnicze. Po drodze zróbcie przystanek i zaproście dziecko do wspólnych 

zabaw, które  sprawią, że to święto będzie niezapomniane   Zagrajcie w znaną i lubianą grę 

w zielone  

 Oto kilka wariantów pospolitej „Gry w zielone”: 

 powtarzamy dialog „Grasz w zielone?- Gram! Masz zielone?- Mam!”-  i wyszukujemy 

przedmiotów w kolorze zielonym w swoim toczeniu; 

 rozwiązywanie zagadek słownych, np. : zielone, skacze, zwierzę (żaba); zielone, 

roślina, źdźbło (trawa); zielone, owoc, pestka (awokado) itp.; 

 wymienianie zielonych rzeczy na zmianę, przegrywa osoba, która nie znajdzie 

przykładu- „skusi”; 

 tworzenie banku zielonych przedmiotów. 

https://drive.google.com/file/d/1Jp_E4Z0Dcxwhk-YqYfrkKZuourMBcrzD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ow0pHkQ4EJ0SY9pgumob_j2Yv8ESJAyP/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=aUe8LlyDcE4


 

24.06.2020 /środa/ 

 „Kolorowe rytmy”- zgromadźcie kolorowe zakrętki od butelek, spinacze lub inne 

kolorowe przedmioty i  zachęćcie dziecko do układania rytmów z ich użyciem lub 

dowolnych symetrycznych układów, przeliczania elementów, tworzenia zbiorów równo i 

nierówno licznych, porównywania liczebności. Układania szeregów i przeliczania ilości 

elementów (posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi). 

 

 Zachęćcie również do tworzenia zadań z treścią dotyczących np.  zbioru owoców: 

Mama kupiła 2 pomarańcze i 1 cytrynę. Ile owoców ma razem? 

Basia zebrała 2 łubianki  truskawek, Matylda o 1 więcej. Ile łubianek zebrała Matylda? 

Wojtek miał 3 czereśnie, zjadł 2. Ile czereśni zostało? 

Do ilustrowania zadań można wykorzystać dowolne liczmany. 

25.06.2020 /czwartek/ 

 „Kolorowy zawrót głowy”- na płaskim talerzu ułóżcie w kole cukierki typu lentilki 

(Skitelsy), na środek wlejcie wodę, mleko lub sok pomarańczowy, po chwili cukierki 

zaczną uwalniać kolor- obserwujcie zmiany i mieszanie się kolorów.  

 „Kolorowe memory”- zaproście dzieci do stworzenia  gry memory. 

Wspólnie przygotujcie parzystą ilość kartoników o jednakowym kształcie (np. figury 

geometrycznej) niech dziecko  pokoloruje rewersy jednakowo (w każdej parze ten sam 

kolor lub wzorek wymyślony przez dziecko). Gdy mamy już kilka takich par, należy je 

ułożyć w dowolny sposób pokolorowaną stroną do dołu i rozpocząć grę na zmianę 

odkrywając po 2 kartoniki. Wygrywa osoba, która odnajdzie największą ilość par. 

26.06.2020 /piątek/ 

 „Wakacyjna rozgrzewka”- wykonajcie zestaw ćwiczeń wg własnego pomysłu. 

Wyrzucajcie kostką do gry- liczba  oczek wskaże ilość powtórzeń, np. pajacyków, 

podskoków na jednej nodze, skłonów, przysiadów, wymachów rąk, nóg itp. 

 Zaproście dzieci do wysłuchania i nauki piosenki „ Znam kolory”  Śpiewające Brzdące 

https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk 

 

https://drive.google.com/file/d/1Va-94Jd6zvcqWY1o10zCPOOVyyR9f3h0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s4KFVu_NlbPa_GFdldpGLcOUdXyP9hV2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk

