
                                 KRĄG TEMATYCZNY: ACH, TA POGODA!! 

 

                                                   Scenariusz zajęć 

                                                   Wtorek 06.04.2020 

                               Temat 142: Jaka może być pogoda? 

Cel główny:   

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.                

Stwarzanie okazji do dostrzegania rytmicznej organizacji czasu. Wzbogacanie wiedzy na 

temat zjawisk atmosferycznych i sposobu ich obserwacji. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

• posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych  

•  podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, definiuje pojęcie  

•  czyta i nazywa symbole zjawisk pogodowych, prowadzi kalendarz pogody  

•   dostrzega zmienność zjawisk pogodowych charakterystycznych dla kwietnia  

•  wyraża ekspresję twórczą w czasie budowania opowiadania  

•  zna i posługuje się w zabawie ruchowej pojęciami dotyczącymi następstwa czasu pór 

roku 

•   bierze udział w prostych scenkach dramatycznych, komunikuje się z innymi 

•   określa kierunki i ustala położenie przedmiotów 

•  wskazuje niepasujące, żartobliwe elementy na obrazkach  

• klasyfikuje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla czterech pór roku  

• słucha z uwagą prowadzącego  

• rozpoznaje cyfry od 0 do 9  

• panuje nad nieprzyjemną emocją, kiedy przegrywa  

• ćwiczy sprawność ciała i koordynację  

Metody nauczania: 

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, piosenka, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, zdjęcia 

• czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka, 

doświadczenie, drama 

Przebieg zajęć: 

 Kolory pór roku – zabawa orientacyjno-porządkowa. P.P.IV.16                                                                    

Dziecko z rodzicem lub rodzeństwem szykują sobie kartki w czterech kolorach oznaczających 

pory roku: żółtym – jesień, zielonym – wiosnę, niebieskim – zimę i czerwonym – lato. 

Musimy zapamiętać, jaką porę roku jest dany kolor. Rodzic wyklaskuje zmienny rytm. 



Podczas klaskania spacerujemy poruszają się odpowiednio do rytmu. Kiedy rodzic przerwie,  

zatrzymujemy  się i dobieramy w pary według podanej przez rodzica instrukcji, np. Zima 

tworzy grupę z jesienią, a wiosna z latem; zima łączy się z latem, jesień z zimą; każda pora 

roku tworzy własną grupę. Prowadzący powtarza kilkakrotnie cały cykl. 

Sięgając chmur – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. P.P.I.5                                                                     

Dziecko z siadu kucznego powoli podnosi się, wstaje, prostują się do pozycji stojącej, 

wspinają się na palce, wyciągają do góry ręce, tak jakby chciało sięgnąć nieba, chmur.                    

Na klaśnięcie rodzica przysiada, powracając do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie można 

powtórzyć kilkakrotnie. 

„Taniec ZYGZAG" - zapraszam do wspólnej zabawy dzieci oraz Rodziców :) 

 

 

 Kwiecień-plecień – asocjogram, definiowanie przysłowia podczas techniki aktywizującej.  

P.P. IV.18,IV.19                                                                                                                                                

Rodzic czyta dziecku przysłowie Kwiecień-plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata                

i proponuje, by zastanowiło się, jaką pogodę może przeplatać wiosenny miesiąc. Dziecko 

otrzymuje dwie kartki A4  flamastry, kredki w wybranym kolorze. Zadaniem jest narysowanie 

symboli letniej pogody, np. deszcz, grad, burza, mgła, a drugiej zimowej, np. śnieg, chmury, 

mróz. Po upływie określonego czasu  prezentuje asocjogramy (rysunki), a rodzic je 

ewentualnie uzupełnia. Łączy dwie listy, a na górze zapisuje treść przysłowia: Kwiecień-

plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata i dokonuje podsumowania.  

https://www.youtube.com/embed/xm93WFJ7bNs?feature=oembed


 

Wiosenny kalendarz pogody – codzienna obserwacja i uzupełnianie założonego wcześniej 

indywidualnego kalendarza zjawisk pogodowych. P.P IV.P; IV.18 

 Pogoda w czterech porach roku –transformacja relaksacyjnej opowieści rodzica. 

P.P.IV.18;IV.2                                                                                                                                                  

Rodzic zachęca dziecko do zajęcia wygodnej pozycji. Prosi o zamknięcie oczu i spokojnym, 

miarowym głosem czyta tekst: Idziesz powoli, rozglądasz się. Wiosna zagościła już na dobre. 

Motyl frunie między kolorowymi kwiatami, a trawa zazieleniła się na łące. Między drzewami 

przebłyskują promienie słońca. Delikatnie muskają skórę. Bezchmurne niebo zachwyca swoim 

kolorem, a delikatny wietrzyk lekko porusza włosami. Oddychasz równo, spokojnie, słuchasz 

śpiewu ptaków. W oddali słyszysz, jak spływa strumień. Delikatnie prześlizguje się między 

kamieniami. Woda pluszcze. Siadasz pod drzewem. Na niebie pojawił się obłoczek. Patrzysz, 

jak płynie. Powoli zaczyna padać deszcz… kap, kap, kap. Delikatne krople spadają na trawę, 

kwiaty. Wystawiasz rękę… deszcz spływa po Twojej dłoni. Słyszysz delikatny szum wiatru. 

Wychodzi słońce. Motyle wracają nad łąkę. Wstajesz i idziesz do domu. Czujesz się 

wypoczęty. Po wysłuchaniu treści dzieci wskazują opisaną porę roku i charakterystyczne dla 

niej zjawiska. Spośród przygotowanych piktogramów zjawisk pogodowych w różnych porach 

roku wybierają te, o których słyszały w opowiadaniu: słońce, deszcz, wiatr, chmura. Rodzic 

zachęca do stworzenia krótkiego opowiadania, które będzie przekształceniem tego, co 

usłyszało dziecko. Na podstawie utworu relaksacyjnego o wiośnie przedszkolaki tworzą 

własne opowiadanie o innej porze roku. Wybierają piktogramy zjawisk atmosferycznych 

charakterystycznych dla tej pory. Oczywiście rodzic pomaga, splatając wypowiedzi lub 

stosując pytania pomocnicze. Chwali dziecko za pomysłowość.  

KARTA PRACY- PIKTOGRAM 

Wiosenna niepogoda i zimowa pogoda – wprawki dramowe. P.P.IV.1                                                 

Rodzic zachęca dziecko do pokazania ruchem, gestem i mimiką prostych scenek. Rodzic 

zapisuje z zadaniami, które dziecko losuje. Po wylosowaniu rodzic odczytuje zadanie do 

wykonania. np.:                                                                                                                                    



Pokaż, jak będziesz się zachowywać, gdy „złapie” Cię na spacerze wiosenna ulewa.                                                                                                                                                                               

Pokaż, co będziesz robić w słoneczny, ciepły jesienny dzień.                                                               

Zademonstruj, w co będziesz się bawić w słoneczny, mroźny dzień.                                                      
Pokaż, jak należy się zachować, kiedy nadchodzi letnia burza. 

Co nie pasuje? – zabawa edukacyjna z kartą pracy, doskonalenie logicznego myślenia. 

P.P.IV.14; IV.3                                                                                                                    

Przedszkolak opisują każdy obrazek i nazywa przedstawione pory roku. Podczas opisu używa 

określeń dotyczących orientacji w przestrzeni: nad, na górze, pod, na dole, między, z boku. 

Wskazuje niepasujące, żartobliwe elementy na obrazkach i je zaznacza. Próbują sobie 

wyobrazić inne nietypowe sytuacje, w których mogliby się znaleźć bohaterowie ilustracji. 

Jeśli chce może  wymyśleć swoją  historyjkę. Na koniec dokonuje samooceny.                                        

Karta pracy 3 s. 53, ołówek 

 Klimat na świecie – ciepłe i zimne kraje – pogadanka przy mapie świata.P.P.IV.12;III.8                               

Dziecko składa pocięty obrazek na 8–10 części wzdłuż linii poziomych, pionowych                         

i ukośnych, przedstawiający klimatyczną mapę świata. Sklejają ją. Rodzic dla orientacji 

zaznacza Polskę, wskazuje kontynenty. Opowiada dzieciom o pogodzie w różnych częściach 

globu, pokazując wybrane miejsca i strefy: Zaznaczono na mapie strefy, które są 

charakterystyczne dla danych obszarów. Przyjrzyjcie się kolorom. Jak myślicie, które barwy 

oznaczają najcieplejszy obszar, a które – najchłodniejszy? Dlaczego? Pogoda zależy od 

położenia poszczególnych obszarów, regionów względem biegunów, gdzie jest najzimniej,                  

i równika, gdzie nigdy nie jest chłodno, nie ma śniegu, za to często pada deszcz. Tam nie ma 

pór roku. Na pustyni, np. w Afryce, najsilniej świeci słońce, a nocą jest chłodno. Rzadko 

padają tam deszcze. Latem w Indiach padają ulewne deszcze, a ulicami płyną potoki. W 

pobliżu biegunów zimy są bardzo długie i mroźne, a lata – krótkie i chłodne. Tam są dwie 

pory roku: zima i lato. Nasz kraj znajduje się w strefie umiarkowanej, czyli nie jest u nas ani 

ciepło, ani zimno, a pogoda zmienia się w zależności od wiatru, temperatury i opadów – 

mamy cztery pory roku.  

Mapa świata – karta pracy 

Piosenka  Śpiewające Brzdące - Pogoda - Piosenki dla dzieci ⛱️� ️☀️ 

https://youtu.be/7G7SqRUrz6Q 

 

https://youtu.be/7G7SqRUrz6Q
https://www.youtube.com/embed/7G7SqRUrz6Q?feature=oembed


 Bingo – gra matematyczna, ćwiczenie spostrzegawczości, utrwalenie cyfr od 0 do 9. P.P.IV.5 

Rodzic z  dzieckiem zasiadają do planszy z układem 6 x 5 pustych pól oraz 30 kwadracików z 

cyframi od 0 do 9, pasujących do pól, które wklejają według własnego pomysłu i kolejności. 

Wszystkie kratki muszą być zajęte. Gracze otaczają pętlą na swoich planszach losowo 

wybraną przez cyfrę od 0 do 9. Może się zdarzyć, że na planszy dana cyfra znajduje się w 

kilku miejscach (nie więcej niż w trzech), wtedy i zakreślają wszystkie. Raz wylosowana 

karta z cyfrą nie wraca już do puli. Wygrywa ta osoba która jako pierwsza skreśli w pionie 

lub poziomie całą linię, czyli 5 cyfr, i krzyknie: Bingo!.  

 Karta pracy-wzór karty Bingo oraz cyfry  0-9 

Zabawy dowolne 

https://youtu.be/imoS6Wkr04w 

Piosenka o sprzątaniu domu 🏡 - Mała Orkiestra Dni Naszych 

 

 

                         ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY !!! 
                                                    ciocia Monika 

 

 

https://youtu.be/imoS6Wkr04w
https://www.youtube.com/embed/imoS6Wkr04w?feature=oembed

