
ODDZIAŁ XI – 27.10.2020r. 

 

Temat :  Barwy jesieni – odrysowywanie i malowanie liści. „Przyjaźń 

kolorów” – zabawa badawcza. 

 

1. „Nasz spacer”- wprowadzenie do tematu dnia. Wysłuchanie wiersza – 

zagadki (autor nieznany) 

Wśród alejek szumią drzewa, w ich koronach kos nam śpiewa.  

Czasem mignie gdzieś wiewiórka, jak w gąszcz liści daje nurka.  

Gdy witamy się z jesienią, klony, buki się rumienią.  

Na spacerze, tu, zbieramy złote liście i kasztany.  

A gdy dąb przy dróżce będzie, podaruje nam żołędzie.  

Gdy chcesz uciec od hałasu, poczuć w mieście trochę lasu, Jesień, zima, wiosna, lato…  

Przyjdziesz tutaj z mamą, z tatą (park) 

2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść do parku. 

3. „Jesienne liście z parku”- oglądanie jesiennych liści połączone z 

rozmową na temat drzew z jakich pochodzą liście  

4. Zabawa badawcza „Przyjaźń kolorów” 

Do słoiczków wlewamy wodę, którą barwimy za pomocą bibuły na 

czerwono (x2), żółto, niebiesko. Następnie opowiadamy o kolorach, 

które przyjaźnią się ze sobą i łączymy słoiczki z kolorami wodami z 

pustymi słoiczkami za pomocą pasków z ręcznika papierowego 

(czekanie na rezultat zabawy badawczej). 



                                                

5. „Liście”- - odrysowywanie liścia przyniesionego z parku, wycinanie 

nożyczkami po linii. (pierwsza część zajęć plastycznych)  

6. „Przyjaźń kolorów”-  rozmowa na temat zabawy badawczej i jej 

końcowego etapu- wyciąganie wniosków.  

7. „Kolorowe liście”- oglądanie liści zgromadzonych w domu połączone z 

rozmową nt. kolorów liści. 

8. „Łączenie kolorów”- wypowiedzi dzieci nt. Jakie kolory podstawowe 

trzeba połączyć, żeby powstał kolor pomarańczowy, zielony… 

9. Praca plastyczna „Jesienny liść”- druga część zajęć plastycznych. 

Malowanie farbami połączone z tworzeniem kolorów pochodnych z użyciem 

kolorów podstawowych (czerwony, żółty, niebieski). 

10. „Jakie kolory udało nam się stworzyć na naszych liściach”- rozmowa 

połączona z obserwacją prac plastycznych . 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa popołudniowa 

„Jesienne stworki” 



  

 

Do stworzenia stworków potrzebujemy tylko dużych liści, im bardziej kolorowe 

– tym lepiej! Wycinanie kształtów w jesiennych liściach nie jest proste, dlatego 

warto zebrać więcej liści. Po kilku złoto jesiennych spacerach, na pewno 

będziecie mieć spory ich zapas.  

Ważne, by liście nie były zbyt przesuszone – wtedy będą się kruszyć.  

Potworki powinien wycinać ktoś dorosły, bo trzeba to robić czymś ostrym – 

nożyczkami, żyletką albo nożem o ostrym końcu. Można też posłużyć 

się  przyciskami do konfetti, które kupicie w większości sklepów papierniczych. 

Reszta zależy od dziecięcej wyobraźni i umiejętności rodziców!  

Potworki możecie przykleić do białej kartki.  
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