
                                 KRĄG TEMATYCZNY: ACH, TA POGODA!! 

 

                                                                     Scenariusz zajęć 

                                                                              Poniedziałek 06.04.2020 

                                                Temat 141: Obserwujemy pogodę 

Cel główny:   

„ Kalendarz pogody” -zapoznanie się z wyglądem planszy i jej przeznaczeniem, 

- poszerzenie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych i pogody, 

- uczymy się odczytywać prognozę pogody i dopasowywać odpowiedni znaczek. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

 ćwiczy mięśnie narządów mowy  

 tworzy gwiazdę skojarzeń, dokonuje klasyfikacji konotacji w czasie myślenia 

kombinacyjnego 

  obdarza uwagą rodzica w czasie słuchania wiersza oraz ciekawostek 

  wykonuje ćwiczenia kształtujące celność, kontroluje ruch 

  określa kierunki i ustala położenie na planszy, odczytuje współrzędne  

  posługuje się opisem symbolicznym  

 projektuje kalendarz pogody i uczestniczy w systematycznym rejestrowaniu zjawisk 

pogodowych  

  wie, jak należy dbać o zdrowie w czasie różnych warunków pogodowych; 

dostosowuje ubiór do pogody  

 wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłową posta 

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. 

„Zmienna pogoda" - zabawa wyrabiająca reakcję na ustalone sygnałyP.P.I.5 

W wyklaskiwanym rytmie dziecko przemieszcza się swobodnie w określonym kierunku. 

Delikatne klaskanie – pada deszcz – dziecko zajmują wyznaczone miejsce w pomieszczeniu. 

Szybkie klaskanie – dziecko wypowiada słowa kap, kap, kap.                                                        

Mocne klaskanie – wypowiadanie słów plum, plum, plum 

„Pogoda ”– gwiazda skojarzeń, trening kreatywności.     P.P.IV,II;IV.12                                                        

Rodzic wypowiada głoskami słowo, które będzie stanowiło punkt wyjścia do budowania 

skojarzeń POGODA w pierwszej kolejności zadaniem dziecka jest dokonanie syntezy 

słuchowej i powiedzenie całego wyrazu. Następnie zapisujemy w centralnym punkcie 

kartonu wyjściowe słowo, tym razem przegłoskowane przez dziecko: „pogoda”. Od tego 

słowa rysujemy linie – promienie gwiazdy, na których końcu zostaną zapisane przez rodzica 

jego skojarzenia. Prowadzący notuje wszystkie pomysły dziecka, od prostych, typowych, do 

tych oryginalnych, będących z punktu widzenia kreatywności najbardziej wartościowymi. Po 

wykonaniu zadania rodzic odczytuje skojarzenia i umieszcza schemat w widocznym miejscu. 

„Wiosenne opady” – wysłuchanie wiersza „Ulewa” M. Strzałkowskiej.   P.P.III.8                       

Rozmowa na temat treści utworu i wiosennych opadów. Czytamy wiersz bez podawania jego 

tytułu: 

„Ulewa” 

Ptak się kuli pośród liści,                                                                                                                    

mokną drzewa, mokną krzewy,                                                                                                                     

a ja biegnę przez kałuże,                                                                                                                                      

a ja biegnę wśród ulewy… 

Drży na deszczu pączek róży,                                                                                                                     

mokną grusze i jabłonie,                                                                                                                                    

a ja biegnę przez kałuże,                                                                                                                               

krople deszczu łapię w dłonie… 

Kiście bzu zwiesiły głowy,                                                                                                                          

mokra ziemia pachnie deszczem,                                                                                                                          

a ja krzyczę prosto w chmury:                                                                                                                              

– Padaj, deszczu! Padaj jeszcze!                                                                                                                   

 Po wysłuchaniu wiersza prowadzący inicjuje rozmowę, zachęca do odpowiedzi na pytania i 

wykonania zadań: Jaka pogoda została przedstawiona w wierszu? Opiszcie, które fragmenty 

wiersza potwierdzają wasze przypuszczenia (jeśli dzieci nie potrafią ich opisać, rodzic jeszcze 

raz czyta utwór po fragmencie). Jaki tytuł nadalibyście usłyszanemu tekstowi? Czy chcecie się 

dowiedzieć, jaki tytuł nadała wierszowi autorka? Co to jest ulewa? Jakie inne zjawiska 

pogodowe, oprócz ulewy, można zaobserwować wiosną za oknem? Następnie rodzic 

przekazuje dziecku kilka ciekawostek na temat kwietniowych opadów: Ulewa to rodzaj 

mocnego deszczu. Deszcz jest najczęstszym rodzajem opadów powstającym z chmur                          



i wracającym na ziemię w postaci kropelek. Maleńkie krople parującej wody unoszą się, łączą 

ze sobą,  tworzą chmury. Stają się cięższe i spada deszcz. Może być drobny, zwany mżawką, 

lub wielki, gęsty, ulewny, o którym czasem mówi się „oberwanie chmury”. Gdy temperatura 

spadnie poniżej zera, pojawia się mróz, z chmur lecą zamarznięte kropelki, zamienione w 

sześcioramienne kryształki lodu, czyli śnieg. Mają one różne kształty: igiełek, gwiazdek albo 

śnieżynek. Natomiast podczas ładnej pogody może padać grad. To krople deszczu, które 

zamarzły w wielkiej, lodowatej chmurze, mają różną wielkość. Zatem opad atmosferyczny to 

woda, która spada z różnym natężeniem i pod różną postacią: deszczu, śniegu i gradu            
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 „A za oknem… ”– dyktando graficzne, wprowadzenie do zapoznania z symbolami pogody. 

P.P.IV.14, IV.9 

Rodzic przygotowuje dużą planszę z układem współrzędnych do zakolorowania lub 

zamalowania farbami kwadratów według jego wskazówek. Prowadzący proponuje 

odszyfrowanie zakodowanego symbolu. Jednak zanim to nastąpi, dziecko musi się nauczyć 

odpowiednio rozkodowywać tabelę. Na początku dziecko odczytują cyfry i litery w układzie 

poziomym i pionowym, następnie prowadzący tłumaczy, w jaki sposób należy odszukiwać 

pola na planszy. Demonstruje przecięcie się współrzędnych przez przyłożenie w pionie 

jednego kawałka sznurka lub kredki od wybranej cyfry, a drugiego od litery w poziomie. 

Miejsce ich skrzyżowania wskaże nam szukane pole. Rodzic kilkakrotnie używa sznurka lub 

kredek by dziecko nauczyły się prawidłowo identyfikować odpowiedni kwadrat. Po treningu 

prowadzący proponuje odszyfrowanie zakodowanego symbolu. Odczytuje współrzędne, a 

dziecko odszukuj i zapełnia powierzchnię odpowiednim kolorem, np. 3A granatowy, 4D 

niebieski, 2C granatowy, 6C granatowy, 2E niebieski, 4E niebieski, 1C granatowy, 5B 

granatowy, 6E niebieski itd. według szablonu: Rodzic podaje namiary w takiej kombinacji, 

by dziecko do końca było skupione na zadaniu i nie domyśliło się jego rozwiązania. Po 

wypełnieniu niebieskimi barwami odpowiednich pól dziecko zastanawia się, jaki element 

związany z pogodą został przedstawiony na powstałym obrazku. Następnie razem z rodzicem 

może wymyślać inne symbole – piktogramy mogące symbolizować wiosenną pogodę: 

słoneczną, deszczową, burzową, wietrzną oraz zachmurzenie, zamglenie, opady śniegu, rosę. 

Na końcu w celu utrwalenia piktogramów przedszkolaki nazywają symbole pogody 

przedstawione na karcie pracy i rysują je po śladzie. Dorysowują brakujący piktogram. 

Oznaczają symbol pogody, którą lubią najbardziej oraz najmniej.  

Do pobrania: Karta pracy 3 s. 52, wzór do kodowania. DYKTANDO GRAFICZNE  

Proszę o przesłanie zdjęcia wykonanej pracy 

 Wiosenny kalendarz pogody – założenie tygodniowego kalendarza zjawisk pogodowych. 

Dziecko wycina elementy . Rodzic prosi o opisanie dzisiejszej pogody i proponuje wykonanie  

kalendarza pogody. Wyjaśnia zasady działania kalendarza pogody , ustala z dzieckiem 

najlepszy czas obserwacji, po którym będą notować swoje spostrzeżenia, a także opisuje 

elementy składowe, które się tam znajdują: nazwy dni tygodnia, miesiąc, symbole pogoda, 

nazwa obserwowanych zjawisk oraz omawiamy  odpowiedni sposób ubioru na każdy dzień. 

Zwracamy uwagę na naukę dobierania właściwego ubrania stosownie do pogody. 

Do pobrania KALENDARZ POGODY:  

Zapraszam na wesołą gimnastykę 

 

https://www.youtube.com/embed/EuCip5y1464?feature=oembed


Ręce do góry hop sa sa 

teraz kucnij i złap psa 

ręka prawa ręka lewa 

i już latasz tak jak mewa 

 hop do przodu , klaśnij raz 

teraz w dół i w górę dwa 

Noga prawa ,noga lewa 

kręcisz nogą tak jak trzeba         

w lewo raz w prawo dwa 

skacz na nodze tak jak ja 

obrót w lewo klaśnij raz 

zatańczymy jeszcze raz 

 Deszczowe kropelki – zabawa z elementem celowania. P.P.I.9                                                                

Dziecko ustawia się w  pewnej odległości od ustawionego przez rodzica pojemnika – 

chmurkę, do której musi wcelować zgniecione w kulkę kawałki gazety. Im więcej „kropelek” 

(kulek) będzie w „chmurce”, tym większe prawdopodobieństwo, że spadnie deszcz. Na 

sygnał rodzica dziecko wykonuje rzuty. Po zakończeniu rundy dziecko wysypuje kule na 

miejsce i rzuca drugą ręką.  

 Zabawy dowolne 

Http://www.domowyprzedszkolak.pl/ 

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

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/ 
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