
Czwartek, 04.06. 

 

Dzień dobry! 

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Wakacje już blisko. Już niedługo 

będziemy mogli kąpać się w morzu i bawić się w piasku na plaży. A żeby sobie przypomnieć 

zabawy w piasku zapraszamy Was dziś do zabawy w kolorowym ryżu. 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z załączników w 

czasie zabawy. 

 

                 

 

 

Kolorowy ryż 

 

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć ale też 

zaśpiewać do jakieś znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy 

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..) 

DZISIAJ CZWARTEK  x 2 

ZNOWU MAMY,   ( tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza) 

NA ZAJĘCIA DO NAS   

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce) 

UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE, 

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie) 

 

 



Przygotowania do zabawy. 

Zacznijmy od tego jak sprawić, żeby ryż był kolorowy. Możemy do tego wykorzystać barwniki 

spożywcze lub barwniki do jajek wielkanocnych. Można także użyć bibuły. 

 

Do zrobienie kolorowego ryżu potrzebujemy: 

• ryż (1 kilogram) 

• kolorowe bibuły 

• miseczki 

• ręczniki papierowe 

• sitko 

• gorąca woda 

Do miseczek wrzucamy porwane lub pocięte kawałki bibuły. Im więcej, tym bardziej intensywny 

kolor. Zalewamy gorącą wodą i czekamy aż wystygnie. Wody wlewamy mniej więcej do połowy 

naczynia. Kiedy woda jest już letnia to wsypujemy ryż (musi być cały zakryty wodą). 

Ryż powinien farbować się około 30 minut. Następnie przelewamy przez sitko i rozkładamy bardzo 

cienką warstwę na papierowych ręcznikach do wyschnięcia. 

 

                        

 

Suchy ryż przesypujemy do pojemniczków i już jest gotowy! 

Teraz możemy wykorzystywać go wielu zabaw. 

 

Zapraszam do zabawy! 

Zabawa w przesypywanie. 

Potrzebujemy kilku pojemników (kubeczki, tacki). Za pomocą ręki lub łyżki przesypujemy ryż z 

pojemnika do pojemnika. 

 



Tęczowa butelka . 

Do przeźroczystej butelki wsypujemy warstwowo kolorowy ryż. Możemy też przesypywać do 

małych słoiczków. 

 

Wyszukiwanie zabawek . 

Przesypujemy ryż do pudełka, ukrywamy w nim małe zabawki, kolorowe kulki, muszelki, kamyki. 

Zadaniem dziecka jest wyszukanie przedmiotów ukrytych w ryżu. 

 

Rysowanie w ryżu. 

Przesypujemy ryż np. na blaszkę do pieczenia. Zakrywamy dno blaszki cienką warstwą ryżu. 

Możemy rysować różne kształty i literki. 

 

Magiczne obrazki. 

Możemy „malować” kolorowym ryżem obrazki. Należy na kartce namalować klejem np. serce, 

słońce, chmurkę.  Do takich prac najlepszy jest klej magiczny lub wikol. Dziecko sypie ryż na 

posmarowany klejem kształt  i tak powstanie piękny obrazek. 

 

Miłej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres 

mailowy: domowo393@gmail.com 

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy. 


