
                                 KRĄG TEMATYCZNY: ACH, TA POGODA!! 

 

                                                          Scenariusz zajęć 

                                                        Czwartek 09.04.2020 

                                      Temat 144: Ciekawe zjawiska pogodowe. 

Cel główny:   

   O słonku, wiaterku , tęczy, pogodzie i innych ciekawych sprawach – utrwalanie wiedzy o 

wiosennej pogodzie.  

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

  rozwija umiejętność definiowania, 

   czyta i nazywa symbole zjawisk pogodowych, prowadzi kalendarz pogody  

  słucha z uwagą tekstu wiersza  

  czyta obrazy przedstawiające działania wiatru, wyjaśnia ich znaczenie  

  przeprowadza eksperyment według instrukcji z rodzicem 

   szuka sposobów odpowiedzi na pytanie w różnych źródłach informacji  

 posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1–15  

 układa kolory tęczy w odpowiedniej kolejności  

 odpowiednio kształtuje chwyt dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania               

i kreślenia wzorów  

 Metody nauczania: 

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, piosenka, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, zdjęcia 

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

doświadczenie,  

Przebieg zajęć 

Piórko tańczące na wietrze – zabawa integracyjna. P.P.IV.5                                                                  

Rodzic rozkłada folię, zasłonę lub chustę. Siadamy i łapiemy ją za brzegi, nieznacznie 

unosząc. Na środku kładziemy piórko. Odpowiednio poruszany materiał wytworzy „wiatr”, 

który będzie podnosił małe piórko. Zadanie wymaga koordynacji i współpracy, by 

kontrolować intensywność poruszania materiałem. Na początku piórko będzie tylko 

podskakiwać na tkaninie, ale z czasem nabierzemy wprawy.  

 

 

 



 Marsz z krążkiem na głowie – zabawa ruchowa P.P. I.5 

Potrzebujemy: coś na kształt krążka dla każdego uczestnika – np. plastikowa miseczka lub talerzyk 

Rodzic oznacza wąską dróżkę. Dziecko ustawia się w ustalonym przez rodzica miejscu.                   

Na polecenie układa krążek na głowie i idzie prosto, patrząc przed siebie, żeby nie zejść                   

z drogi i nie strącić krążka z głowy. 

 Zjawiska pogodowe – ćwiczenie matematyczno-językowe. P.P. IV.18                                                  

Rodzic siada przed dzieckiem. Chowa symbol jednego ze znanych zjawisk pogodowych, a 

dziecko musi odgadnąć, jaki. Zadaje pytania tak sformułowane, by rodzic mógł odpowiedzieć 

tylko: Tak lub Nie. Dziecko może zadawać dowolną liczbę pytań. Po odgadnięciu pierwszego 

symbolu, np. chmur, rodzic losuje kolejny (słońce, deszcz, wiatr, mgła, itp.).       

 Symbole zjawisk atmosferycznych w pliku PDF- karta pracy 

 Wiosenny kalendarz pogody – P.P.IV.9, IV.18 codzienna obserwacja i uzupełnianie 

założonego wcześniej indywidualnego kalendarza zjawisk pogodowych. 

 Wietrzyk, wiatr, wicher – wysłuchanie wiersza „Wiosenny wietrzyk” J. Kulmowej P.P.III.8                

jako punkt wyjścia do rozmowy na temat wiatru. Dzieci wygodnie siedzą na dywanie, 

zamykają oczy i wsłuchują się w tekst. Nauczyciel, czytając utwór, szczególnie intonuje 

„szeleszczące” wyrazy. 

Wiosenny wietrzyk 

Mały wietrzyk wiosenny 

 ledwie w drzewach zaszumi, 

 ledwie w krzakach zamruczy, 

 jeszcze gwizdać nie umie,  

jeszcze się uczy.  

Znalazł szczerbę w płocie – zaświstał. 

 Znalazł listki – zapiał na listkach.  

Czasem w suchych gałęziach zatrzeszczy. 

 Czasem nuci, gdy zagra mu deszczyk.  

Albo szemrze w zeszłorocznej trawie. 

 Albo szepcze tak, że milczy prawie.  

Ludzie mówią wtedy: nie ma wietrzyka.  

A on jest.  

Tylko słucha słowika.  

                                                     Joanna Kulmowa 

 



Po wysłuchaniu utworu dzieci otwierają oczy. Prowadzący pyta: O czym jest wiersz? Czym 

jest wiatr? Jakie szumiące wyrazy zapamiętaliście? A może znacie jeszcze inne wyrazy, w 

których słychać wiatr? Następnie dziecko wraz z rodzicem próbują odnaleźć gestodźwięki, 

które mogą naśladować odgłosy wiatru. Szumią na głoskach „czczcz” i „szszsz”, pocierają 

rękami włosy, dłonie, części ubrania. Dopasowują odgłosy do wiersza przy powtórnym 

czytaniu tekstu przez rodzica. Rodzic przekazuje dzieciom informacje dotyczące wiatru: 

Wiatr jest jednym ze zjawisk pogody. Tworzy się, gdy powietrze nagrzeje się w sposób 

nierównomierny. Różnice temperatur powietrza ciepłego i zimnego powodują ruch, czyli 

powstawanie wiatru. Może być delikatny albo gwałtowny. Od siły wiatru zależy jego nazwa. 

Znad morza wieje lekki wiatr, zwany bryzą. Morze jest wtedy spokojne, a trawy na wydmach 

lekko się poruszają. Wicher to odmiana bardzo silnego wiatru mogącego zrywać dachy i 

łamać drzewa. Jego najsilniejszym przykładem jest huragan występujący tylko nad oceanem, 

gdzie temperatura wody jest bardzo wysoka. W polskich górach za to czasem wieje halny, 

czyli ciepły, suchy, porywisty wiatr skierowany ku dolinom.  

 LEKKI WIATR – BRYZA 

 BARDZO SILNY WIATR – WICHER 

 HURAGAN 



 WIATR HALNY 

 

 DOMISIE-Dobry i zły wiatr 

https://youtu.be/QogX1FbRmF0 

 

 

 

 

Wykonanie wskaźnika służącego do określenia kierunku wiatru. 

Dziecko dostaje rurki do napojów. Wycina z bibuły wąski pasek i z pomocą Rodzica mocują 

bibułę do rurki za pomocą małej pinezki lub szpilki. 

Sprawdzanie, z którego kierunku wieje wiatr.  

Dziecko ze wskaźnikiem / wskaźnikami wychodzi np. na balkon. Podnosi ręce ze 

wskaźnikami do góry i obserwuje, w którą stronę odchyla się bibuła. 

 

https://youtu.be/QogX1FbRmF0
https://www.youtube.com/embed/QogX1FbRmF0?feature=oembed


Wniosek 

Wiatr wieje z przeciwnego kierunku niż ten, w którym wychyla się bibuła. 

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. 

Czym jest burza? – rozwiązywanie problemu. P.P. IV.19                                                                    

Dziecko z rodzicem zbiera informacje z różnych materiałów źródłowych: encyklopedii, 

czasopism dziecięcych, internet, książek o zjawiskach atmosferycznych, albumów, 

dostępnych plansz przyrodniczych itp., z których ma wydobyć jak najwięcej informacji, 

ilustracji dotyczących burzy. Przed rozpoczęciem poszukiwań rodzic pokazuje zapis słowa 

„burza”, aby ułatwić dziecku wyszukiwanie danych. Dziecko pracuje samodzielnie. Rodzic 

wspomaga, czyta teksty odnalezione przez dziecko, udziela wskazówek dotyczących sposobu 

odnajdowania informacji. Po upływie czasu przeznaczonego na poszukiwania  prezentuj efekt 

działań. Rodzic dopowiada i uzupełnia zebrane informacje. Ważne jest, by dziecko poznało 

etapy powstawania burzy: chmury, deszcz, błyskawice, grzmoty, słońce, tęcza.  

 



 

 

 Kolory tęczy – zabawa matematyczna.  P.P.IV.15                                                                                     

Rodzic przygotowuje dla dziecka sylwety 15 chmur. Z jednej strony chmury są białe, a 

siedem z nich z drugiej strony ma jeden z kolorów tęczy: czerwony, pomarańczowy, żółty, 

zielony, niebieski, granatowy, fioletowy. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, gdzie na niebie 

znajdują się kolory tęczy. Musi wskazywać precyzyjnie miejsce położenia, posługując się 

liczebnikami porządkowymi, np. piąta od prawej, dziewiąta od lewej, dwunasta od 

prawej. Rodzic odwraca i sprawdza, czy typowanie jest właściwe. Jeśli nie, zgadywanie trwa. 

Natomiast jeśli wybór był właściwy, chmurka zostaje odwrócona. Po odsłonięciu wszystkich 

chmurek dziecko układa je według wskazówek  (czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, 

niebieski, granatowy, fioletowy), by poszukiwane barwy utworzyły tęczę. Zwracamy uwagę, 

że na niebie kolory się mieszają, gdyż pomarańczowy powstaje w miejscu, gdzie czerwony 

łączy się z żółtym, a zielony – na granicy żółtego i niebieskiego.  

Sylwety chmurek -karta pracy 

Zanim zaczniecie pracować to zapraszam Was do wykonania ćwiczeń z piosenką 

 

SKACZEMY, BIEGNIEMY – Wygibasy z naszej klasy - piosenka dla dzieci, dziecięce 

hity! 

https://www.youtube.com/embed/OZTYeTEZ2wA?feature=oembed


 Tęcza i tornado – ćwiczenia grafomotoryczne. P.P.I.7                                                                           

Dziecko rysuje po śladzie trąbę powietrzną. Kolorują tęczę. Rozważa, które z tych zjawisk 

jest niebezpieczne i jak wówczas należy się zachować. Zwracamy uwagę, że tęcza czasem 

występuje po burzy, która również jest niebezpiecznym zjawiskiem. Podczas burzy trzeba jak 

najszybciej schronić się w budynku, w żadnym wypadku nie wolno stawać pod drzewem lub 

słupem. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni, gdzie nie ma budynków, drzew lub 

innych wysokich punktów, należy nawet złożyć parasol.   

Karta pracy str. 56 

 Zabawy dowolne 

                                                Portale ogólne: 

                                              https://www.lulek.tv/ 

Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy czy poznawać godziny 

na zegarze. Pokazujemy dzieciom nuty, pomagamy zapamiętać numery alarmowe, czy 

pierwsze słowa w języku angielskim. Zachęcamy do czytania książek, rysowania na kartce, 

śpiewania. Przekonujemy, że warto myć zęby, a mycie głowy wcale nie jest takie straszne. 

 

                                                  https://ciufcia.pl/ 

 Strona zawiera darmowe gry flash dla dzieci w wieku od 4-6 lat. 

 

                                           http://www.buliba.pl 

                            Wartościowe, edukacyjne gry dla dzieci 

 

                                       http://www.dziecionline.pl 

                     Gry i zabawy edukacyjne z różnych przedmiotów 

 

                                    http://www.dla-dzieci.com.pl 

Strona adresowana do dzieci, rodziców i nauczycieli, zawiera łamigłówki, kolorowanki, gry 

edukacyjne. 

                                       http://www.domowyprzedszkolak.pl 

to bogata baza materiałów dla nauczycieli i rodziców, które pomogą w zorganizowaniu zajęć 

w przedszkolu, szkole czy domu. 

                                                     http://krokotak.com/ 

 Kreatywna zabawa papierem dla wszystkich. Zabawki z papieru 3D 

 

https://www.lulek.tv/
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