
              KRĄG TEMATYCZNY: ACH, TA POGODA!! 

 

                                                  Scenariusz zajęć 

                                                  Piątek 10.04.2020 

                                           Temat 145: Dzień zagadek. 

Cel główny:   

Rozwijanie twórczego myślenia poprzez stosowanie różnorodnych sposobów rozwiązywania 

zadań 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• wymienia wyraz na głoskę odpowiadającą wylosowanej literze  

• poprawnie formułuje pod względem gramatycznym i logicznym swoją wypowiedź 

•   współdziała przy tworzeniu wspólnego dzieła, szanuje zdanie innych  

•  czyta i nazywa symbole zjawisk pogodowych, prowadzi kalendarz pogody  

•  rozwiązuje zagadki słowne  

• wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej 

postawy ciała  

•  układa nazwy wg wzoru  

•  bierze udział w zabawie ruchowej   

 Metody nauczania: 

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, piosenka, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, zdjęcia 

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

doświadczenie,  

Przebieg zajęć 

„Uwaga! Pada deszcz ”– zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi. P.P.I.9                        

Rodzic ustala z dzieckiem miejsce, w którym będzie się mogło schronić przed deszczem (np. 

dywan). Dziecko biega swobodnie. Na hasło: Deszcz pada, biegnie na wcześniej wyznaczone 

miejsce, przykuca i naśladuje odgłosy spadających kropel – kap, kap, kap. Jeśli usłyszy hasło: 

Burza, naśladuje odgłosy grzmotów i groźny szum wiatru. Gdy rodzic powie: Już nie pada, 

dziecko spaceruje oddychając głęboko (wdech nosem, wydech ustami z artykulacją aaaaa) 

rześkim powietrzem. 

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. 



A teraz się poruszamy  

https://youtu.be/Snz1dt33mKE  

 

 

 Literowe losy – gra dydaktyczna. P.P.IV.4                                                                                                                 

Rodzic rozdaje dziecku wycięte „Litery” i wyjaśnia reguły zabawy. Dziecko wybiera dowolną 

literę. Zadaniem wybranego  dziecka podanie wyrazu zaczynającego się głoską 

odpowiadającą tej literze. Po przedstawieniu prawidłowej propozycji jest przyznawany punkt 

– liczman. Jeśli dziecko się pomyli, odpowiedzieć może inna osoba, ale już bez punktu.  

Dziecko gra z rodzicami i rodzeństwem. Gra toczy się w ustalonym czasie. Wygrywa ta 

osoba, która zdobędzie jak najwięcej punktów. 

Opowiadanie o pogodzie – twórcze opowiadania z wykorzystaniem kart dialogowych.  

P.P.IV.2 Dziecko siedzą na dywanie. Jego zadaniem jest ułożyć krótkie opowiadanie w taki 

sposób, aby każdy następny przedmiot z karty znalazł się w następnym zdaniu. Karty to zbiór 

kolorowych, prostych obrazków o różnej treści: postaci, zwierząt, roślin, przedmiotów, 

zjawisk atmosferycznych, które są używane w grach rozwijających twórcze myślenie oraz 

wyobraźnię. Dzięki skojarzeniom z obrazkiem powstaje opowiadanie. Po wylosowaniu karty 

rodzic zaczyna opowiadanie, które dziecko kontynuują. W czasie tworzenia prowadzący 

naprowadza, podpowiada, stara się łączyć ze sobą wypowiedzi dzieci. Karty można kupić lub 

wykonać samemu. 

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

wcześniej indywidualnego kalendarza zjawisk pogodowych. Robimy wspólne podsumowanie 

zbieramy informacje, zwracamy uwagę na przewagę określonych zjawisk oraz ich 

powtarzalność. 

 Szyfrowana pogoda – rozwiązywanie zagadek o zjawiskach pogodowych. P.P.IV.5                                               

Rodzic mówi: Przyniosłem/przyniosłam dla Was zagadki, ale gdzieś zawieruszyły mi się 

napisy z rozwiązaniami, może mi pomożecie? Wasze kartoniki z symbolami są odpowiedziami 

na moje zagadki. Po usłyszeniu zagadki podnieście kartonik z odpowiedzią. Dzięki takiej 

formie dziecko musi cały czas słuchać i się koncentrować. 

Gdy słońce świeci 

 i deszczyk pada,  

ona na niebie cudnie się rozkłada. (tęcza) 

https://youtu.be/Snz1dt33mKE
https://youtu.be/Snz1dt33mKE
https://www.youtube.com/embed/Snz1dt33mKE?feature=oembed


Płyną po niebie 

wielkie, kłębiaste,  

czasem gradowe,  

czasem pierzaste. (chmury) 

 

Ono latem najmocniej grzeje 

 i sprawia, że skóra brązowieje. (słońce) 

 

O szyby dzwoni kroplami, 

 muzykę cudną układa, 

 kiedy uważnie posłuchasz,  

możesz z nim cicho pogadać. (deszcz) 

 

Lodowe kule 

 z nieba spadają,  

na szybach i dachach  

muzykę grają. (grad) 

Pomoce: karty zjawiska pogodowe z wcześniejszych zajęć 

 

Praca plastyczna: Malowanie tęczy -zabawa z przyborem 

Wyklejamy przygotowana kartę pracy kulami plasteliny lub kulkami bibuły. 

Odwrócony katalog – ćwiczenie doskonalące twórcze myślenie, abstrahowanie.  P.P.IV.12                                 

Rodzic czyta dziecku słowa, dla których musi wskazać kategorie. W tym ćwiczeniu dziecko 

wskazują klucz klasyfikacji, według którego zostały ułożone wyrazy. Ponieważ jest to rzadko 

prowadzone ćwiczenie, rodzic stosuje pytania pomocnicze, naprowadza dzieci. W pierwszej 

kolejności może przygotować kilka zestawów przedmiotów z otoczenia (np. bobas, 

szmacianka – lalka; lego, drewniane, magnetyczne – klocki), by dzieci dokładnie zrozumiały, 

o co chodzi, a dopiero później przejść do trudniejszych przykładów:                                                                                                                              

– kurtka, płaszcz przeciwdeszczowy, kalosze, kaptur – ubranie chroniące przed deszczem                                     

– okulary przeciwsłoneczne, kapelusz, krem z filtrem – przedmioty chroniące przed słońcem                             

– wiosna, lato, jesień, zima – pory roku                                                                                                                            

– bryza, wicher, halny, huragan – wiatr                                                                                                                         

– mżawka, kapuśniaczek, ulewa – deszcz                                                                                                                      

– pierzaste, kłębiaste, warstwowe – chmury                                                                                                       



– słońce, deszcz, mgła, śnieg – wiosenne, kwietniowe zjawiska                                                                                      

– czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy – kolory tęczy   

W wietrzny dzień – zabawy logopedyczne. P.P.I.9                                                                                                            

Dziecko siedzi na dywanie i jeśli to możliwe, trzyma małe lusterko. Obserwując swoje 

odbicie, wykonują kolejno ćwiczenia: naśladuj z kierowanym przez rodzica natężeniem, szum 

wiatru: szszsz; krótko wymawiają głoskę „sz”; powtarzają sylaby:    szsza, szsze, szszo, szszu, 

szszy, aszsz, eszsz, osusz, uszsz, yszsz     

Zabawa Deszczowy masażyk. 

Dzieci z rodzicem dobierają się parami. Dziecko siedzące z tyłu wykonuje masażyk na plecach 

rodzica. Przy powtórzeniu zabawy zamieniają się rolami. 

 

 Na niebie pokazał się mały, biały kłębuszek. Rysują na plecach spiralę, 

Psotny wiatr dmuchał mocno. Przesuwają palcami obu rąk po plecach, 

Przygonił dużo chmurek. Rysują palcami wskazującymi wiele spiralek, 

Chmurki uderzały o siebie i popłakiwały. Stawiają kreski w różnych miejscach na  plecach, 

Z daleka było słychać pomruki zbliżającej się burzy. Uderzają piąstkami, 

Nagle pojawił się błysk. Rysują zygzak pioruna, 

Wystraszone chmurki zaczęły lać łzy. Uderzają wszystkimi palcami jak przy grze na pianinie, 

Rozbiegły się po całym niebie i zniknęły. Przesuwają po plecach wewnętrzną stroną dłoni, 

Deszcz był coraz słabszy. Wykonują pojedyncze stuknięcia palcami   wskazującymi, 

a na niebie rozbłysło słońce. Rysują koło i promyki.         

Zabawy dowolne   

Http://www.domowyprzedszkolak.pl/ 

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

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/  

          

 

         

http://www.domowyprzedszkolak.pl/
http://www.dla-dzieci.com.pl/
https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/

