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„Kolory tęczy” 
 
 

Dnia pewnego niezwykła 
historia swój początek ma, 
o czym ta historia będzie, zaraz opowiem Wam.  
Gdy słoneczko na niebie świeciło,  
i wokoło delikatnie padało.  
Nic nieszczęścia nie zapowiadało.  
Jak tylko padać przestało,  
coś niespodziewanie na niebie się pojawiło… 
Czy już wiecie co to było?  
Tak to tęcza zza chmurek wyglądała, 
ale bardzo smutną buzię miała,  
bo swoje kolory gdzieś pogubiła. 
Kolorów tęcza miała aż siedem!  
I gdzie zniknęły? Tego niestety nie wiem. 
Tęcza coraz smutniejsza była  
aż łezka w jej oku się zakręciła. 
Na pomoc tęczy jako pierwsze jabłuszko przybyło 
i tęczę swym czerwonym rumieńcem obdarzyło. 
W ślady jabłuszka marchewka też poszła. 
Co na grządce sobie spokojnie rosła.  
Ona oddała tęczy zatroskanej, 
trochę swej barwy pomarańczowej.  
Na pomoc tęczy również słonko ruszyło 
i swym żółtym promykiem tęczę obdarzyło.  
Zielona trawka co rosła wokoło, 
tęczy kolor zieleni wręczyła wesoło.  
Niebo, swym niebieskim kolorem się z tęczą podzieliło.  
A burzowe chmurki co z oddala machały,  
smutnej tęczy kolor granatowy podarowały.  
Fioletowy kwiatek również pomóc bardzo chciał  
tęczy swój fioletowy płatek oddał.  
I tak o to tęcza kolory swe odzyskała  
oraz nowych przyjaciół w potrzebie poznała. 
 
 
 

Już wiesz z jakich kolorów składa się tęcza? Zapraszam do wykonania pracy plastycznej 😊. 
 
 
 



TĘCZA 

MALOWANA  GĄBKĄ 

 
MATERIAŁY: 

• gąbka do mycia naczyń 

• farby plakatowe ( 7 kolorów występujących w tęczy) 

• pędzel 

• kartka A3 
 
SPOSÓB WYKONNIA: 

1. Zaczynając od zewnętrznej krawędzi, kolory tęczy to: czerwony, pomarańczowy, żółty, 

zielony, niebieski, granatowy, fioletowy 😊. 
2. W takiej samej kolejności za pomocą pędzla nałóż farbę na gąbkę – zaczynając od góry. 

 



3. Tak przygotowaną gąbkę, przyłóż do kartki papieru i nie odrywając ręki przesuń nią po 
kartce, tworząc łuk tęczy. 

       
4. Gotowe 😊. Piękne i proste! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRYTERIA SUKCESU UCZNIA: 
- ćwiczę umiejętność czytania ze zrozumieniem 
- wiem z jakich kolorów składa się tęcza 
- estetycznie wykonuję pracę plastyczną 
 


