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Gdy na niebie słońce świeci,
Ziemia moknie w ciepłym deszczu.
To pojawia się nad światem
Droga do krainy tęczy.

Wielki pas wstęg kolorowych,
Które w kształcie są półkola.
Jeden koniec się wyłania,
drugi kończy tuż na ziemią.

Barwy widoczne tej drogi są,
Każda ze wstęg ma barwę swą.
Aż w siedmiu kolorach mienią się,
I swoim pięknem dzielą się.

Kolor czerwony to znak gorąca.
Kolor pomarańczowy to cytrusów barwa.
Kolor żółty to słońca promień.
Kolor zielony to traw i lasów barwa.
Kolor niebieski to symbol nieba.
Kolor granatowy to głębia morza.
Kolor fioletowy to lawendy zapach.

Spójrz na niebo i policz sama.



Drodzy Rodzice! Jeśli lubicie wykonywać z dziećmi różne doświadczenia to
koniecznie zobaczcie poniższy filmik, który prezentuje prosty i szybki eksperyment, który może

być fajnym wprowadzeniem do dłuższej rozmowy o kolorach wokół nas.
Zapraszamy na stronkę:

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/eksperyment-sklittles-tecz-talerzu/

  

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/eksperyment-sklittles-tecz-talerzu/


Narysuj w ramce tyle kresek, ile figur o poszczególnych kolorach widzisz na obrazku.

źródło: https://www.dom-swietego-jozefa.pl/wydarzen

https://www.dom-swietego-jozefa.pl/wydarzen


Policz elementy i wstaw odpowiedni znak (<, >, =).
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Popatrzcie jak wyglądają wirusy. Na tym obrazku wirusy są  w wielkim powiększeniu.
Normalnie „gołym okiem” ich nie widzimy.



Zabawa plastyczna „Tworzymy Wirusy”                                                                
Potrzebne będą farby plakatowe i zmywak kuchenny (gąbka) pocięty na różne kawałki. 

Na kartce papieru odbijcie stempelki z gąbki- to będą nasze wirusy. Po wyschnięciu farby
dorysujcie dodatkowe elementy mazakami lub kredkami.

Opracowanie: Anna Ledwoch. Monika Kocot, Beata Urbaniak.
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