
                                 KRĄG TEMATYCZNY: ACH, TA POGODA!! 

 

                                                   Scenariusz zajęć 

                                                   Środa 07.04.2020 

                               Temat 143: Pogoda może nas zaskakiwać. 

Cel główny:   

     Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.  

    Obserwuję pogodę i podejmuję decyzje. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

 dokonuje analizy sylabowej nazw obrazków  

 układa obrazki parami  

  czyta i nazywa symbole zjawisk pogodowych, prowadzi kalendarz pogody  

  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim 

otoczeniu za pomocą języka mówionego, formułuje przykładową prognozę pogody 

   ćwiczy sprawność ciała  

  bierze udział w zabawie konstrukcyjnej 

   liczy obiekty w czasie zabawy i dostosowuje ich sumę do graficznego odpowiednika 

liczby 

 wiąże przyczyny i skutki według chronologii wydarzeń oraz używa określeń typu: 

najpierw, potem, wreszcie, na końcu  

  prawidłowo formułuje zdania podczas opowiadania historyjki 

   spostrzega procesy w czasie eksperymentu z tworzeniem chmur 

   określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a 

także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą 

  rozpoznaje litery, odczytuje krótkie sylaby 

  tworzy własne obrazki i kompozycje z wykorzystaniem farb  

 obserwuje chmury: kształt, barwę, formę 

   uczestniczy w zabawach ruchowych  

Metody nauczania: 

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, piosenka, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, zdjęcia 

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

doświadczenie,  

 

 



Przebieg zajęć: 

Wiatr – zabawa orientacyjno-porządkowa.                                                                                                      

Dziecko bawi się z rodzicem lub rodzeństwem. Łączmy się w pary i stajemy naprzeciwko 

siebie. Wyciągamy do siebie skrzyżowane ręce i łapiemy się za dłonie tworząc wiatraczek.  

Na słowo prowadzącego: Wietrzyk –para zaczyn powoli wirować, trzymając się mocno. 

Tempo ich obrotów może wzrosnąć, gdy usłyszą: Wichura. Na hasło: Zmiana kierunku 

wiatru – dzieci kręcą się w drugą stronę. Należy często zmieniać kierunek obrotów i 

regulować ich natężenie. Zabawę przerywamy słowami: Bezwietrzna pogoda. 

Ścieżka z kałużami – ćwiczenie z podskokami.                                                                                             

Rodzic wyznacza ścieżkę z „kałużami”. Na odcinku kilku metrów rozkłada foliowe woreczki, 

które będą kałużami. Zadaniem dziecka jest przedostanie się ścieżką do wyznaczonego 

miejsca, ale w taki sposób, by ominąć, przeskoczyć „kałuże” i nie „zamoczyć” nóg. 

Przemieszczamy się, wykonując podskoki na obu nogach. 

NAJPIERW SKŁON – Wygibasy z naszej klasy - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! 

 

 Podaj dalej – gra dydaktyczna.                                                                                                 

Rodzic przygotowuje obrazki, układając z nich stos. Dziecko siedzi na dywanie lub przy 

stoliku ,bierze obrazek, pokazuje go i podaje pierwszą sylabę nazwy przedmiotu 

przedstawionego na obrazku. Następnie przekazuje obrazek rodzicowi lub starszemu 

rodzeństwu z prawej strony. Kolejna osoba wypowiada drugą sylabę wyrazu, a potem 

przekazuje kolejnej osobie lub wraca do dziecka, które wypowiada kolejną sylabę. Po 

podzieleniu wyrazu na sylaby dziecko podaje liczbę sylab, z których składa się wyraz,                   

i odkłada obrazek na drugą stronę tworząc nowy stos. Bierzemy następny obrazek i 

zaczynamy grę od początku. 

W pliku: Obrazki – gra  

Memo – gra ćwicząca pamięć.                                                                                                                    

Rodzic przygotowuje 10 par kart z różnymi zjawiskami pogodowymi: duże zachmurzenie, 

pochmurnie, częściowe zachmurzenie, deszcz, mgła, burza, grad, śnieg, słonecznie, wietrznie. 

Wszystkie karty leżą rewersem do góry. Dziecko odwraca kartę, pokazuje ją innym, podnosi i 

odwraca kolejną. Jeśli znajdzie parę, zabiera ją z puli i odkłada na bok. W przypadku gdy 

karty są różne, wracają do gry.. Gra toczy się do chwili sparowania wszystkich kart. 

W pliku MEMO - karty 

https://www.youtube.com/embed/FZ3pj_ZkldQ?feature=oembed


 Wiosenny kalendarz pogody – codzienna obserwacja i uzupełnianie założonego wcześniej, 

indywidualnego kalendarza zjawisk pogodowych. 

Mżawka czy ulewa? – zabawa orientacyjno-porządkowa.                                                            

Dziecko zajmują pozycję w siadzie płaskim, podpierając się prostymi rękami z tyłu. 

Następnie lekko ugina nogi w kolanach i przyciąga do siebie. Zadaniem dziecka jest 

dostosowanie ruchów do odczytanej informacji graficznej. Jeśli rodzic pokaże symbol 

mżawki – trzy kropelki, dziecko delikatnie, na przemian stuka palcami stóp o podłogę. 

Natomiast gdy zauważy ulewę – pięć kropel, uderza miarowo obiema złączonymi stopami. 

Przedszkolak musi utrzymywać koncentrację, gdyż rodzic wydaje polecenia tylko w formie 

obrazkowej.  

Co to jest pogoda -film edukacyjny 

https://youtu.be/PMvFXtjXScY 

 

 

Prognoza pogody: temperatura, deszcz, wiatr, burza 

https://youtu.be/GUyLgBSh_Rk 

 

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


 Pogodowe zamieszanie – zabawa matematyczno-ruchowa.                                                       

Dziecko dostaje liczmany (guziki, kamyki, klocek).które stoją w pewnej odległości Rodzic 

stawia na stoliku dwa pojemniki. Dziecko ustawia, w odległości 5–6 metrów. Pojemniki 

oznaczonych cyframi:  3 i 7 lub 6 i 4  itp. Liczby po zsumowaniu muszą dać sumę zgodną                

z zapisanymi na pojemnikach liczbami (np. 10) Zadaniem dziecka jest jak najszybsze 

zapełnienie pojemników liczmanami w odpowiedniej  liczbie. Przedszkolak przelicza na 

bieżąco liczmany. Zabawa kończy się po uzyskaniu wymaganej ilości liczmanów                               

w pojemniku. Rodzic przelicza wspólnie z dzieckiem elementy.  

 Oberwanie chmury – historyjka obrazkowa.                                                                                 

Dziecko ogląda obrazki opowiadające zdarzenie z życia Hani, Huberta i ich mamy. 

Konstruuje opowiadanie, wiążąc przyczyny i skutki według chronologii wydarzeń oraz używa 

określeń typu: „najpierw”, „potem”, „wreszcie”, „na końcu”.  Zastanawia się nad możliwym 

zakończeniem. Rysuje swoją propozycje, a następnie prezentuje na forum. Nadaje historyjce 

tytuł. Rodzic zwraca uwagę na poprawność gramatyczną formułowanego opowiadania. Po 

skończonej wypowiedzi dziecka rysuje po śladzie zamknięte wzory chmur i kropelek wody. 

Powstałe szlaczki starannie kolorują według własnego pomysłu.                                                         

Karta pracy s. 54,55  

 Chmury na niebie – ćwiczenia grafomotoryczno-rozmachowe.                                        

Rodzic przygotowuje dla dziecka papier dużego formatu lub skleja mniejsze ze sobą. Dziecko  

malują niebo. Eksperymentuje z jedną barwą w kilku odcieniach, uzyskanych przez 

dodawanie białego lub czarnego koloru, w czasie malowania chmur. Próbują malować 

jednocześnie obiema rękami. Wykonują obszerne ruchy. Zamalowuje całą powierzchnię 

kartonu. Po zakończeniu pracy układa kartony z malowidłami tak, by powstał ogromny obraz 

przedstawiający niebo. Obchodzi go dookoła i podziwia.  

Relaks w pogodny dzień – wyciszenie.                                                                                            

Dziecko stoi w lekkim rozkroku, oddycha miarowo. Trzymając w dłoniach złożone apaszki, 

szaliki itp. delikatnie je napinają i bez wysiłku podnoszą, wykonując spokojny wdech. W 

chwili opuszczania rąk powoli wydychają powietrze.  

Zabawy dowolne 

Układanie puzzli 

 



 



 


