
Temat tygodnia: „Zabawy na każdą pogodę” 

Wtorek: 13. 04. 2021r. 

Temat dnia: „Jak zmienia się pogoda?” 

 

 

1. „Muzyka natury”- zabawa słuchowa. 

 

 Dziecko wsłuchuje się w dźwięki różnych zjawisk atmosferycznych, np.: wiatr, 

burza, i je nazywa. Otrzymuje od rodzica instrument. Rodzic tłumaczy, że każdy 

instrument może przedstawiać zjawiska atmosferyczne. Po każdym dźwięku dziecko 

interpretuje pogodę poprzez grę na instrumencie.  

 

Odgłosy natury dla dzieci: 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8  

 

2. "Jaka to pogoda?" – zagadki przyrodnicze. 

 

Rodzic czyta proste zagadki, a dziecko podaje odpowiedz. Następnie rodzic 

proponuje dziecku wspólną zabawę w towarzystwie zagadek. Dziecko losuje 

symbole pogodowe i układa do nich opis – zagadki. Zadaniem dziecka jest 

rozpoznanie i nazwanie zjawisk atmosferycznych oraz wskazanie opisanego symbolu 

pogody, np.: 

 

Zagadka 1 

Widzisz je dnie, nie ma go w nocy. 

Zimą grzeje słabo, latem z całej mocy.  

                                               (słońce) 

Zagadka 2 

Kto podlewa w lesie drzewa 

                                (deszcz) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8


Zagadka 3 

Nie deszcz i nie grad 

spada z nieba, bieli świat. 

                             (śnieg) 

Zagadka 4 

Unosi szybowce,  

popycha żaglowce, 

obraca wiatraki - 

siłacz z niego taki. 

                  (wiatr) 

 

Zachęcam do wysłuchania zagadek z YouTube: 

Pogodowe zagadki dla przedszkolnej gromadki 

https://www.youtube.com/watch?v=Brw0UwYHIYg 

 

3. „Jestem badaczem zjawisk atmosferycznych” - zabawa badawcza. 

 

Rodzic tłumaczy, że jest wiele czynników, które mają wpływ na pogodę. Jednym                  

z nich jest powietrze i wiatr, czyli powietrze w ruchu.                                                     

Rodzic zachęca dzieci do ustalenia odpowiedzi na pytania: 

 

 Czy powietrze ma siłę?  

 

Proponuje wykonanie eksperymentu. Dziecko otrzymuje balon, który kładzie                   

na stole. Na balonie układa książkę Potem wdmuchuje powietrze do balona, książka 

unosi się do góry.  

 

Wniosek: powietrze ma siłę, może podnieść książkę.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Brw0UwYHIYg


Ciekawostka: Czasem, gdy ciśnienie jest wystarczająco duże, może unieść nawet 

ciężarówkę – tak działają podnośniki pneumatyczne. 

Aby dziecko mogło sprawdzić, jaką siłę ma wiatr (czyli przemieszczające                       

się powietrze) rodzic przygotowuje na stole kilka przeszkód, układa i mocuje ścieżkę 

– labirynt z pozwijanej gazety przy użyciu taśmy klejącej. Dziecko przez słomkę 

dmucha w papierowe kulki lub piłeczki pingpongowe tak, aby precyzyjnie 

przeprowadzić przez labirynt.  

 

Wniosek: wiatr ma siłę, porusza papierowe kulki.  

 

Ciekawostka: Czasem, gdy wiatr jest wystarczająco silny, może unieść nawet cały 

budynek. Taki wiatr to huragan. 

 

Rodzic mówi, że oprócz zjawisk groźnych, takich jak: huragan możemy obserwować 

też zjawiska przyjemne np. tęcza. 

 

 Pyta dziecko: Czy widziało tęczę, a jeśli tak to kiedy i jak wyglądała? 

 

Następnie prezentuje dziecku, jak powstaje tęcza. 

Do szklanki wlewa wodę do ¾ wysokości i umieszcza w niej małe lusterko tak,               

ale było pochylone. Z jednej strony powinno opierać się o dno szklanki, a z drugiej            

o ściankę.  Należy manipulować szklanką tak, aby promienie słońca padały wprost      

na powierzchnię lustra (dla ułatwienia można skierować na nią strumień światła               

z latarki). Tęczę można zaobserwować na suficie.  

 

Rodzic zachęca dziecko do rozmowy i tłumaczy zjawisko: 

 Tęcza jest zjawiskiem optycznym oraz metodologicznym, widocznym na niebie jako 

wielobarwny łuk. Powstaje w wyniku rozszczepienia światłą słonecznego.                   



Dzieje się tak dzięki temu, ze światło, dostając się do atmosfery, napotyka na swojej 

drodze kroplę wody i wtedy przez nią przechodzi, a białe światło zamienia                       

się w wielobarwne widmo.  

 

Rodzic proponuje wykonanie zabawy z tęczowymi kolorami przy użyciu kolorowych 

cukierków. Dziecko układa drażetki (skittles) na brzegu talerza i obserwuje, co się 

dzieje po wlaniu wody na środek naczynia. Talerz powinien stać w jednym miejscu.  

 

 

 

 

 

 

4. Powódź – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa. 

 

Rodzic przekazuje dziecku duży arkusz papieru np. gazetę, który będzie łodzią. 

Dziecko spaceruje swobodnie po pokoju w rytm dowolnej muzyki. Na hasło: Powódź 

– dziecko składa arkusz na pół, staje na nim i stara się utrzymać.                                         

Za każdym powtórzeniem arkusz jest zmniejszany, a dzieci muszą się na nim 

zmieścić.               

 

5. Ubrania na każdą pogodę – zabawa doskonaląca małą motorykę                             

oraz koordynację wzrokowo ruchową. 

 



Rodzic podczas wyjścia z dzieckiem na spacer zachęca, aby dziecko samodzielnie   

się ubrało oraz nazywało poszczególne części garderoby. Zwraca uwagę na kolejność 

zakładania ubrań, przewijania na prawą stronę, próby zapinania guzików, suwaków. 

Tłumaczy, że w razie trudności można prosić o pomoc, ale najpierw próbujemy 

ubierać się samodzielnie.  

 

6. Zachęcam do zaśpiewania piosenek z YouTube: 

 

     „Tęcza, Cza, Cza, Cza” Chochliki 

     https://www.youtube.com/watch?v=5kJKnuffZEQ 

 

   „Tęczowa piosenka dla najmłodszych”  

   https://www.youtube.com/watch?v=oZRtZceA5HA 

 

7. Pora na karty pracy dla chętnych dzieci: 

- Karty pracy nr 1 – Tęcza do pokolorowania lub wyklejenia plasteliną 

- Karty pracy nr 2 – Każdy zestaw garderoby połącz linią z odpowiednim rodzajem 

pogody.  

https://www.youtube.com/watch?v=5kJKnuffZEQ

