
Motylki

Temat tygodnia: Świat kolorów
 
Motylki, w tym tygodniu będziemy 
bawić się kolorami. Miłej zabawy.

Adres grupy: pp4motylki@interia.pl   

Poniedziałek: Kraina kolorów

1. Rysuj po śladzie.

mailto:pp4motylki@interia.pl


2. Posłuchaj wiersza „Kolory”.

Siadły dzieci przy stolikach.

Pędzle, kartki, farby mają.

Swe marzenia i wspomnienia

już na papier przelewają.

Żółty kolor wybrał Adaś,

namalował duże słońce,

żółty piasek, żółty płotek

i samochód szybko mknący.

Paweł niebieskim kolorem

namalował groźne morze.

Rzekę rwącą, jasne niebo,

kwiaty także w tym kolorze.

A czerwony lubi Ania,

już rysuje wielkie serce

i swą lalkę Karolinę

w pięknej, czerwonej sukience.

Na zielono stronę całą

Wojtek ładnie pomalował.

To jest łąka, na niej chętnie

każdy by poleniuchował.



Biały, czarny i brązowy,

te kolory lubi Ewa.

Czarny komin, białe kwiatki

i brązowa kora drzewa.

Każdy kolor jest wspaniały,

każdy zawsze coś wyraża.

Proszę zatem wszystkie dzieci

często bawcie się w malarza.

-Jakich kolorów farby użyły dzieci, kiedy malowały swój obrazek? 
-Jaki kolor Ty najbardziej lubisz?

3. Ćwiczenia gimnastyczne z chustką.

„Uwaga, kwiaty!” – ćwiczenie z elementem przeskoku.
Dziecko układa chustkę na podłodze. Przeskakuje przez nią obunóż, starając się nie 
nadepnąć na chusteczkę.

„Na zielonej trawce” - ćwiczenie stóp.
Dziecko zdejmuje kapcie i skarpetki. Układa na dywanie chustkę i staje za nią. Stara 
się złapać chustkę palcami stóp i podnieść. Ćwiczenie wykonuje raz lewą, raz prawą 
nogą.

„Do słoneczka” – ćwiczenie wzmacniające mięśnie grzbietu.
Dziecko leży na brzuchu – nogi ma wyprostowane, wyciąga przed siebie ręce 
(trzymając oburącz chustkę). Na hasło: do słoneczka! unosi głowę i ręce. Stara się 
wytrzymać kilka chwil, po czym opuszcza ręce, opiera głowę o ramiona i 
odpoczywa.



4. Czy wiesz z jakich kolorów składa się tęcza? Jeśli masz ochotę się dowiedzieć 
zobacz film „Tęcza dla dzieci malowana różdżką”.
https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU 
Następnie nazwij kolory i pokoloruj obrazek.

https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU


Wtorek: Witaj kolorze żółty

1. Posłuchaj opowiadania A. Galicy „Bajka o żółtej kredce”. 

Pewnego dnia Tomek wyjął z szuflady blok do rysowania i pudełko z kredkami. 
Wysypał kredki na stolik i zabrał się do rysowania. Nie zauważył nawet, że w 
pudełku została żółta kredka, której zrobiło się smutno.
- Nie jestem potrzebna – myślała.
– Tomek zostawił mnie w pudełku, może nie podoba mu się mój żółty kolor?
A tymczasem Tomek narysował zieloną kredką trawę i zielone drzewko. Po chwili 
czarna kredką narysował dach z kominem, z którego leciał dym. Czerwoną kredką 
pomalował ściany, a granatową zrobił wielkie drzwi do domu.
- Ach jak pięknie Tomek rysuje – westchnęła żółta kredka i przyglądała się, co 
jeszcze będzie na rysunku.
Tomek wziął kredkę niebieską i pomalował nią niebieskie niebo z niebieskimi 
obłoczkami. Później brązową kredką dorysował obok domu budę, płot i brązowego, 
wesołego pieska.
- Wszystkie kredki coś narysowały – popłakiwała żółta kredka – tylko ja nie jestem 
do niczego potrzebna.
I właśnie wtedy Tomek wyciągnął ją z pudełka.
- O, tu jesteś, myślałem, że zginęłaś – powiedział – i nie mógłbym dokończyć 
rysunku.
Tomek narysował żółtą kredką wielkie słońce z żółtymi promykami i żółte firanki w 
oknach i żółte słoneczniki za płotem i jeszcze małą, żółtą kaczuszkę, która bawiła się 
na rysunku z pieskiem. Ach, jaka dumna była z siebie żółta kredka, że potrafi tyle 
narysować. 

- Co narysował Tomek w opowiadaniu?
- Gdzie była żółta kredka?
- Dlaczego żółtej kredce było smutno?
- Czy żółtej kredce udało się coś narysować? Jeśli tak to co?

Wskaż paluszkiem żółtą kredkę!



2. „Gdzie jest żółty?” - zabawa ruchowa.
W pokoju rozmieszczone są żółte i innego koloru zabawki lub przedmioty. Obok 
rodzica położone jest hula-hop lub obręcz. Podczas muzyki dzieci poruszają się 
swobodnie. Z chwilą zatrzymania nagrania, dzieci odnajdują żółte zabawki i 
wkładają do hula-hop. Rodzic kontroluje poprawność zadania. Zabawę powtarzamy 
kilka razy.
https://www.youtube.com/watch?v=W_M5PTTPScs 

3. Co ma kolor żółty?
Znajdź poniżej i pokoloruj!

https://www.youtube.com/watch?v=W_M5PTTPScs


4. Rozwiąż zagadkę!

Jest od pomarańczy mniejsza
bardziej żółta i kwaśniejsza.
Pod jej skórką mieści się
mnóstwo witaminy C. 

BRAWO to CYTRYNKA!

Bo cytryna z tego słynie, że każdy ma po niej kwaśną minę! 

Cytrynka jest bardzo zdrowa, możesz dodać ją do herbatki 

lub wody 

*Zabawa 
„Cytrynowe pieczątki”.

Owoce  puszczające  soki  takie  jak  np.  pomarańcza,  cytryna  trudniej  będzie  Wam 
pomalować. Pomocny więc będzie ręcznik jednorazowy. Przed malowaniem należy 
przetrzeć owoc i dopiero nałożyć na niego farbę. 



Środa: Dzień zielony

1. Posłuchaj piosenki „Idziemy do zoo...”

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM 

-Co to jest zoo?
-Jakie zwierzątka mieszkają w zoo?

*Rozwiąż zagadki, wskaż odpowiednie zwierzątko!

Wśród zwierząt najdłuższą ma szyję,
więc pewnie nie często ją myje.
Na sierści ma plamy wzorzyste
wprost z drzew zrywa liście soczyste. (żyrafa)

Gdy budzi w Afryce się rano,
to grzywę ma potarganą.
Jak kot do zwierzyny się skrada,
jest królem, a więc mu wypada. (lew) 

Jest szary, powolny i wielki
i uszy ma w kształcie wachlarzy.
Ma trąbę i ogon z pędzelkiem,
je dużo i dużo też waży. (słoń) 

Choć przypomina człowieka,
na drzewo chętnie ucieka.
Banany zjada łapczywie,
i wrzeszczy przeraźliwie. (małpa) 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM


2. Naśladuj zwierzątka.



3. Praca plastyczna „Wąż”.
Wąż też może mieszkać w zoo i ma kolor zielony.

Zachęcamy do zrobienia węża z pasków papieru.

P      otrzebne materiały:      
- 12 pasków papieru o wymiarach 8 x 1,5 cm. Jeśli chcecie, by Wasz wąż 
był dłuższy, po prostu przygotujcie więcej paseczków.
- skrawek czerwonej kartki rysunkowej
- kartka zielona do stworzenia głowy węża
- klej
- nożyczki
- czarny cienkopis/pisak
- małe, plastikowe oczka



4. Zielona kanapka na kolację.
Nazwij wszystkie warzywa, a następnie połącz z koszyczkiem tylko te które są 
zielone!



Na kolację zachęcamy zrobić i zjeść kanapkę z warzywami.

Pyszne i zdrowe.
Smacznego!

Czwartek: Czerwony Kapturek

1. „Kim jestem?”- rozwiąż zagadkę.

W ręku niesie koszyczek malutki.
Na jej głowie kapturek czerwoniutki.
Do babci swej idzie, bo jest chora.
Lekarstwa dla niej niesie od pana doktora. 

2. Posłuchaj bajki o „Czerwonym Kapturku”.
Żyła sobie mała, śliczna dziewczynka, którą nazywano Czerwonym Kapturkiem, 
ponieważ nigdy się nie rozstawała z czerwonym nakryciem głowy podarowanym jej 
przez babcię.

Pewnego dnia mama wysłała Kapturka z koszem pełnym smakołyków do chorej 
babci. Droga do chatki babci wiodła przez las. Podczas wędrówki dziewczynka 
napotkała w lesie wilka, który zwrócił jej uwagę na palące słońce i śpiewające ptaki. 
Zwierz próbował się również dowiedzieć dokąd Czerwony Kapturek idzie i jak 
można tam dotrzeć. Nieświadoma zagrożenia dziewczynka wyjawiła mu dokąd 
zmierza, a także posłuchała go i pomyślała, że wystarczy jej jeszcze czasu, by 
uzbierać piękny bukiet kwiatów dla babci.



Kiedy Czerwony Kapturek zbierał kwiatki, wilk pobiegł do chatki babci. Udając jej 
wnuczkę wszedł do środka, po czym pożarł babcię, przebrał się w jej ubranie i 
ociężały położył się w łóżku, czekając na przybycie dziewczynki. Gdy wreszcie ta 
przybyła do domku, bardzo zdziwiła się widząc otwarte drzwi. Babcia też wyglądała 
dosyć dziwnie. Kapturek pytał się jej dlaczego ma tak nienaturalnie duże oczy, uszy i 
paszczę. Wilk odpowiadał na te pytania po czym pożarł i samego Czerwonego 
Kapturka.

Po zjedzeniu babci i wnuczki wilk bardzo się zmęczył, dlatego położył się i 
natychmiast zasnął. Tymczasem w pobliżu chatki przechodził akurat leśniczy. Bardzo 
zaniepokoiły go dziwne, donośne dźwięki wydobywające się z chatki dlatego też 
postanowił tam zajrzeć i sprawdzić czy z babcią jest wszystko w porządku. Kiedy w 
łóżku babci ujrzał śpiącego wilka rozciął zwierzowi brzuch, z którego wydostała się 
dziewczynka i babcia.

Leśniczy postanowił wypchać kamieniami brzuch wilka i w ten sposób uniemożliwić 
mu ucieczkę.

Trójka bohaterów była natomiast szczęśliwa, że udało im się pokonać wilka. 
Czerwony Kapturek wyciągnął należyte wnioski z tego przykrego zdarzenia i 
przyrzekł sobie, że od tej pory zawsze będzie słuchał mamy i nigdy nie zboczy na 
nieznaną ścieżkę.

-Jakie postacie występują w bajce o Czerwonym Kapturku?
-Dlaczego dziewczynka nazywa się Czerwony Kapturek?
-Dlaczego dziewczynka musiała iść do babci?
-W czym Czerwony Kapturek niósł smakołyki dla babci?
-Kto zjadł babcię i dziewczynkę?
-Czy udało się je uratować? Kto je uratował? 

3. „Droga do babci”- opowieść ruchowa.
Rodzic czyta opowiadanie, dziecko wykonuje czynności.

Mała dziewczynka w czerwonym kapturku idzie przez las (marsz w miejscu). 
W ręku niesie koszyczek ze smakołykami (machanie ręką wzdłuż ciała). Rozgląda 
się i widzi drzewa: wysokie-(dzieci stają na palcach, ręce wyciągnięte w górę) i 
niskie (dzieci przechodzą do przysiadu). Obserwuje ptaki, które wirują nad jej 
głową (naśladowanie lotu ptaków). W całym lesie rosną cudowne kwiatki. Z tych 
najpiękniejszych Czerwony Kapturek robi bukiecik dla swojej babci (skłony 
przedstawiające zbieranie kwiatków i wąchanie). Nagle dziewczynka widzi 
groźnego wilka. Szybko musi się ukryć (przysiad z głową między nogami). Na 
szczęście nieznajomy nie zauważył dziewczynki. Teraz może śmiało biec do swojej 
babuni (bieg w miejscu). 



4. Puzzle „Czerwony Kapturek”.



5. Smacznie, zdrowo i czerwono!

*Propozycje na czerwone przysmaki.

Koktajl truskawkowy                         Dżem truskawkowy

Galaretka Truskawkowa 

                                                                                         Owocowe koreczki



Piątek: Kolor niebieski

Kiedyś tęcza zeszła z nieba pomalować świat.  I od tamtej właśnie pory poznajemy 
jej kolory…

Gdy spojrzysz w górę na niebo

lub chabry zobaczysz w życie,

już będziesz wiedział na pewno

o jakim kolorze dziś myślę. 

              

Dzisiaj kolor niebieski !



1. Co mogę powiedzieć o kolorze niebieskim ?

Kochane Motylki porozmawiajcie z rodzicami, zastanówcie się  i odpowiedzcie na 
pytania :
- Co można powiedzieć o kolorze niebieskim?
- Gdzie można zobaczyć kolor niebieski  w przyrodzie, wokół nas?

− Co jest niebieskie w twoim domu?

Kolor niebieski  kojarzy się z bezchmurnym niebem, czyli ładną pogodą. Ten kolor  
jest także symbolem marzeń i spokoju. Taki kolor mają niezapominajki. To bardzo 
drobne kwiatuszki -zwiastuny lata. Niebieskie są też chabry, ostróżki, które kwitną  
latem. Jest to kolor kojarzący się z ciepłem. Niebieskie jest spokojne morze, podczas  
upalnego lata, niebieskie oczy często mają blondynki. Bardzo lubię kolor niebieski.



2. Taniec motyli do muzyki Piotra Czajkowskiego 

Wyobraź sobie że jesteś tym pięknym niebieskim motylkiem ze zdjęcia i fruwasz- 
tańczysz nad tymi pięknymi kwiatami…niech pomoże ci w tańcu muzyka, którą 
usłyszysz klikając w niżej podany link :  

www.youtube.com/watch?v=PYyPTJBp6hI

3. Zabawa ćwicząca spostrzegawczość i pamięć 

Poszukaj razem z mamą niebieskich zabawek albo jakiś innych niebieskich małych 
rzeczy w twoim domu. Rozłóżcie je na dywanie i najpierw spróbuj je nazwać i 
policzyć – jeśli jest ich dużo niech mama pomoże w liczeniu. 
Teraz wybierz 5 lub 6 i ułóż w szeregu na dywanie.

Ja znalazłam takie zabawki …   

  

Różne wersje zabawy:

dziecko stara się zapamiętać w jakiej kolejności zabawki leżą na dywanie. Następnie
rodzic zasłania dziecku oczy szalikiem i w tym czasie zmienia kolejność położenia
zabawek. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, która zabawka zmieniła miejsce.
Zabawę powtarzamy kilka razy zmieniając położenie najpierw jednej zabawki, a gdy
dziecko dobrze spostrzega – dwóch zabawek, a potem trzech.

dziecko stara się zapamiętać wszystkie leżące na dywanie zabawki. Podczas gdy ma
zasłonięte oczy szalikiem, rodzic chowa jedną zabawkę – zadaniem dziecka jest
odgadnąć czego brakuje. Najpierw chowamy jedną zabawkę, a gdy dziecko już
dobrze odgaduje ( i liczy) chowamy dwie lub trzy zabawki.   

http://www.youtube.com/watch?v=PYyPTJBp6hI


4. Film  – „Kolory Tęczy”

Zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmu animowanego  opowiadającego  
o dziewczynce – Tęczy, która kocha kolory, codziennie wybiera  inny kolor na cały 
dzień i z ich pomocą uczy się o świecie.  

Film znajdziecie klikając w niżej podany link :

www.youtube.com/watch?v=tHsjBonC9Qw

Pozdrawiamy 

http://www.youtube.com/watch?v=tHsjBonC9Qw

	2. Posłuchaj bajki o „Czerwonym Kapturku”.

