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Tydzień #2 - kolory 

Start: 
piosenka Uh-huh! (yes/no) z repertuaru Super Simple Songs (improwizowanie na melodię piosenki z 
użyciem nazw kolorów) 
rymowanka: 123- play with me, 456- English tricks. 

W ciągu dnia: 
Nazywanie kolorów w trakcie codziennych czynności (wyszukiwanie w domu konkretnego koloru, 
nazywanie barw zabawek i ubrań, mówienie nazw kolorów w czasie jedzenia itp.). 

Zabawy w kolory: 

1. Wyszukiwanie w domu i nazywanie kolorów. Podpisywanie kolorów na meblach i sprzętach, za 
pomocą karteczek samoprzylepnych. 

2. Wyszukiwanie kolorów zgodnie z piosenkami o kolorach (Super Simple Songs, Kids TV 123). 
Pokazywanie przedmiotów w danym kolorze. 

3. Śpiewanie piosenek o kolorach (losowanie koloru przed zaśpiewaniem). 
4. Tworzenie zbiorów zabawek i akcesoriów w jednym kolorze (nazywanie po kolei np. a red ball, red 

blocks, a red teddy).  
5. Najprostsze zabawy z piłką - np. rzucanie piłką i mówienie nazw kolorów w czasie rzutów. Można się 

umówić, że na jeden kolor nie należy łapać piłki. 
6. "Go to ..." - układanie na podłodze kolorowych kół (można równie dobrze kawałki papieru 

kolorowego) i wydawanie prostych poleceń "GO TO RED!". 
7. "What is missing?" - "Czego brakuje?" Znów wykorzystujemy kartki z kolorami (specjalne karty do 

nauki tzw. flashcards albo po prostu strony z papieru kolorowego), układamy je w określonej 
kolejności np. 3 lub 4 kolory, jeden obok drugiego. Dziecko przygląda się w jakiej kolejności leżą 
kolory, zamyka oczy, my w tym czasie zabieramy jeden kolor i po otwarciu oczu dziecko ma wskazać 
którego koloru brakuje. 

8. "What has changed?" - "Co się zmieniło?". Zasady podobne jak powyżej, z tym, że nie zabieramy 
koloru, ale zamieniamy miejscami z innym. Zadaniem dziecka jest odgadnąć które kolory zmieniły 
miejsce. 

9. Zabawy z wykorzystaniem materiałów plastycznych tj. kredki, papier kolorowy, bibuła, krepa, papiery 
i torebki po prezentach.  

10. Dodatkowe pomysły:  
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Zakończenie: Piosenka Clean Up  i See You Later, Aligator (Super Simple Songs). 

 

Źródła:  

Piosenki Super Simple Songs, Kids TV 123, ELF Kids Videos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRtxO7exyHZGB-
SvMOZrcZyGQo9epxgqO (dostęp: 12.02.2014)  
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