
 

Aktywność zabawowa - Kiedy niebo mieni się tęczy kolorami, odrzuć wszelkie smutki i 
baw się razem z nami! 

 
 

1. Kolorowy łuk na niebie – rozmowa na podstawie obrazka. Rodzic inicjuje rozmowę, odwołując 
się do fotografii lub prezentacji. Zadaje dziecku pytania: Jak nazywa się kolorowy łuk 
przedstawiony na ilustracjach? Jakie ma kolory? W jaki sposób się tam znalazł? Kiedy możemy 
zobaczyć tęczę? Skąd ona się bierze? https://www.youtube.com/watch?v=8aD01XxBqaw 

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

2. Który z kolei? – utrwalanie w zabawie nazw liczebników porządkowych. Prowadzący prezentuje 
dowolną ilustrację tęczy i wraz z dziećmi wymienia kolejne kolory, używając zwrotów: licząc od 
dołu, pierwszy kolor tęczy to fioletowy, drugi – granatowy, trzeci – niebieski, czwarty – zielony, 
piąty – żółty, szósty – pomarańczowy, siódmy – czerwony. Następnie zadaje zagadki: Jaki kolor 
na tęczy jest pierwszy, jeśli zaczniemy liczyć od dołu? Który z kolei (licząc od dołu) jest kolor 
niebieski?  
 

3. Własna tęcza – zabawy badawcze. Rodzic przygotowuje dla dziecka płytę CD. Maluch ustawia 
się tyłem do źródła światła (słońce lub lampa – w zależności od warunków). Każdy manipuluje 
swoją płytą tak długo, aż uda mu się zobaczyć na niej tęczę.  
 

4. Tęcza z cukierków - Do tego eksperymentu wystarczą: biały talerz, opakowanie kolorowych 
cukierków i odrobina wody. Wykładamy cukierki na talerzu tak, by tworzyły koło. Polewamy 
wodą, czekamy chwilę i… gotowe! 

 
5. Mieszanie kolorów - Eksperyment pokazuje, w jaki sposób, mieszając podstawowe kolory, 

możemy stworzyć inne. Potrzebne będą: naczynia (np. słoiki), woda, oliwa i barwniki do 
żywności. Wlewamy wodę tak, by zajmowała ½ naczynia. Następnie zabarwiamy ją. Pozostałą 
przestrzeń uzupełniamy oliwą i dodajemy drugi kolor. Słoiczki zakręcamy. Przy potrząsaniu 
kolory się mieszają, potem wracają na swoje miejsce. Proste, prawda? 

6. Guzikowe zagadki – stymulowanie pamięci wzrokowej. Rodzic układa szereg z czterech 
kolorowych guzików, np. czerwony, niebieski, zielony, żółty. Przedszkolak przygląda się chwilę 
ułożonym guzikom, po czym prowadzący zakrywa każdy plastikowym kubkiem. Zadaniem 
dziecka jest ułożenie takiego samego ciągu guzików obok kubków, pod którymi znajdują się 
guziki w takim samym kolorze. Kiedy maluch ułoży guziki, podnosi po kolei kubki i sprawdza, czy 
prawidłowo wykonał zadanie.  

7. Tęcza na ręczniku – malowanie farbami plakatowymi. Materiały: biały ręcznik papierowy, grube 
pędzle, farby, nożyczki, klej, błękitne kartki. Wykonanie: Etap I: Na jednym listku grubszego 
ręcznika papierowego dzieci malują grubym pędzlem tęczę (pamiętając o kolejności 
występowania kolorów). Należy zwrócić uwagę na to, by maluchy nie naciskały pędzla zbyt 
mocno. Farba ma się rozpływać na ręczniku. Namalowaną tęczę zostawiają do wyschnięcia. Etap 
II: Gdy ręcznik jest już suchy, przedszkolaki wycinają ostrożnie całą tęczę i przyklejają na 
błękitnej kartce.  

 

Inną propozycją zabawy plastycznej jest tęcza z kolorowych pasków 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8aD01XxBqaw
https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU&vl=pl
https://dziecisawazne.pl/jak-powstaje-tecza/


8. Z kolorowych pasków… – wykonanie przestrzennej tęczy. Materiały: papier kolorowy, klej, 
nożyczki, waciki kosmetyczne, papierowa tacka lub talerzyk, błękitna farba. Wykonanie: Etap I: 
Maluchy malują talerzyk lub tackę błękitną farbą i zostawiają do wyschnięcia. Etap II: Nauczyciel 
rozdaje paski papieru w kolorach tęczy (pasy powinny być dłuższe o około 5 cm niż szerokość 
talerzyka). Etap III: Na jednym końcu wyschniętego talerzyka maluchy przyklejają kolejno końce 
kolorowych pasów. To samo robią z drugiej strony (zaczynając od fioletowego paska, a kończąc 
na czerwonym). Aby zamaskować miejsce połączenia pasków z talerzykiem, na obydwu końcach 
tęczy należy przykleić waciki kosmetyczne (chmury). 
https://www.youtube.com/watch?v=fOVx0T-f-zM 

https://www.youtube.com/watch?v=fOVx0T-f-zM

