
Pokoloruj obrazek wg kodu
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Opracowanie: Małgorzata Szypulska

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne/pokoloruj-wedlug-numerow/


https://www.you
tube.com/watch
?v=wTp1XvCSws
Y

1. Zapraszam do zabawy kolorami. Ponumeruj od 1 do 3 w każdej 
grupie kolorów (zielony, niebieski, żółty i czerwony) odcienie gdzie 1 to 
najjaśniejszy, a 3 to najciemniejszy. 

2. Naszykuj kilka kartek, pędzel i farbę w ulubionym kolorze oraz białą. Weź 
jedną z kartek nabierz ulubioną farbkę i namaluj trzy duże plamy. Teraz do 
jednej dodaj odrobinę białej farbki, a do kolejnej trochę więcej. Czy widzisz 
różnicę? Powiedz, która jest najjaśniejsza, a która najciemniejsza?

3. Zobacz film  MALUJBAJKA . Porozmawiaj o  tym jak powstał obraz, z mamą, 
tatą lub innym domownikiem. Może wspólnie namalujecie  podobny ?  Link 
do filmu  otworzy się po kliknięciu w stokrotkę. 

Opracowanie: Helena Mirowska

https://www.youtube.com/watch?v=wTp1XvCSwsY


Drogie Pszczółki zapraszam Was do zabaw badawczych.

Zabawa 1 - pt.: „Ciepło, coraz 

cieplej”

Potrzebne będą: śnieg lub lód 

z zamrażalnika, piasek, 2 

talerze, promienie słońca 

1. Na jednym talerzu połóżcie 

piasek, a na drugim śnieg.

2. Oba talerzyki wystawcie na 

słońce. 

Śnieg i lód roztopią się, a piasek 

lekko ogrzeje. Dlaczego? 

Energia w postaci 

promieniowania słonecznego 

dociera do Ziemi. Zostaje 

zamieniona w energię cieplną, 

która sprawia, że piasek zostaje 

ogrzany, a lód się topi. 

Zabawa 2 – pt.: „Dzień i noc”

Potrzebne będą: jabłko, patyczek 

do szaszłyków, latarka

1. Przebijcie jabłko patyczkiem, to 

będzie Ziemia.

2. Zaciemnijcie pokój i włączcie 

latarkę – to będzie Słońce.

3. Ustawcie latarkę tak, aby jej 

światło padało na jabłko. 

Obserwujcie co się dzieje, gdy 

obracacie „Ziemię” wokół jej osi. 

Gdzie pada światło?

Światło pada zawsze tylko na jedna 

stronę jabłka, druga pozostaje 

w cieniu. Kiedy słońce oświetla tę 

półkulę, na której mieszkamy, 

mamy dzień, a ponieważ Ziemia 

obraca się wokół własnej osi (jak 

jabłko wokół patyczka), po około 12 

godzinach nadchodzi noc. Wtedy 

znajdujemy się na tej zacienionej 

stronie. Obrót Ziemi wokół osi trwa 

24 godziny czyli dobę.

Wykorzystano materiały z następujących strom: pl.wikipedia.org, pixaby.com, pl.wiktionary.org, 

https://www.babyboom.pl/przedszkolak/zabawy/10-eksperymentow-ze-swiatlem-i-sloncem

Gdzie ukryło się słoneczko? Nad, pod, za, przed, a może 

obok chmurki?

Opracowanie: 

Jolanta Adamus-Wyżgolik


