
Temat tygodnia: „Zabawy na każdą pogodę” 

Środa: 14. 04. 2021r. 

Temat dnia: „Pogoda może się zmieniać” 

 

 

1. „Jaka to pora roku?”- zabawa pantomimiczna. 

 

 Rodzic wkładam 4 obrazki pór roku do pojemnika następnie dziecko losuje daną 

porę roku. Wylosowaną porę roku ma przedstawić ruchem, a rodzic próbuje zgadnąć 

jaka to pora roku. Kiedy rodzic odgadnie, ma prawo jako następny pokazać 

wylosowaną – swoją porę roku.  

 

2. "Kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata" – zabawa 

dydaktyczna, słowna. 

 

Rodzic zachęca dziecko do wyjaśnienia tytułowego przysłowia i przypomnienia 

innych powiedzeń na temat pogody, m. in. W marcu jak w garncu. Tłumaczy,                    

że kwiecień jest miesiącem, który może nas zaskoczyć. Namawia do opisania pogody 

na jutrzejszy dzień. Dziecko odwołuje się do wcześniej wykonanego kalendarza. 

Następnie losuje pasek z czterema znakami pogody, np. deszcz, śnieg, wiatr, 

zachmurzenie. Zadaniem dziecka będzie ułożenie krótkiej wypowiedzi na temat 

pogody np. Rano będzie padał deszcz, w południe sypał śnieg, po południu będzie 

silny wiatr, a wieczorem duże zachmurzenie. Kolejność symboli na poszczególnych 

paskach musi być zróżnicowana. Po zakończeniu zabawy dziecko wykonuje zadania 

w kartach pracy zgodnie z poleceniami – dobiera dzieciom ubrania dostosowane               

do pogody – Karta pracy 1, 2, 3. 

 

3. „Moja ulubiona pogoda” - praca plastyczna. 

 

Rodzic proponuje wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej o ulubionej 

pogodzie.  



Zadaje pytania: 

 Dlaczego wybrałeś/ wybrałaś taką pogodę? 

 Jaki nastrój wtedy panuje? 

 Co można zrobić w taką pogodę? 

 Czy chciałabyś/ chciałbyś, aby trwała przez cały rok? 

 

Dziecko odpowiada na pytania, a wszystkie gotowe prace przesyła wychowawcy             

na e-maila grupy: jezykiprzedszkolenr2@gmail.com 

 

4. Rozpędzanie chmurek – ćwiczenia relaksacyjne. 

 

Rodzic prosi dziecko, aby wyobraziło sobie, że przygląda się niebu pełnemu chmur. 

Dziecko kładzie się na plecach na podłodze. Nogi ugięte w kolanach, opiera całymi 

stopami o podłogę, a ręce układa wzdłuż ciała. Na hasło: Rozpędzamy chmurki 

wciąga powietrze nosem, płynnym ruchem kolistym unosząc ręce i kładzie je            

za głowę. Przy powrocie rąk do pozycji wyjściowej dziecko dalej „rozpędza 

chmurki” poprzez mocne wydmuchiwanie powietrza ustami.                

 

5. Zachęcam do zaśpiewania piosenek z YouTube: 

 

     Zabawy z pogodą – Ubu poznaje świat - piosenka o pogodzie 

     https://www.youtube.com/watch?v=uZD8-5JoUXI 

 

   „Deszczowa piosenka” Śpiewające Brzdące 

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

 

6. Pora na karty pracy dla chętnych dzieci: 

- Karty pracy nr 4 –  przyjrzyj się kostką po lewej stronie i odpowiadającą im liczbę 

chmurek. 


