
Krąg tematyczny: Pogoda w kratkę. 

Scenariusz zajęć: Kwiecień plecień. 

Data: 14.04.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– poszerzenie wiadomości przyrodniczych, związanych z różnorodnością pogody w kwietniu 

– budowanie dziecięcej wiedzy o przyrodzie 

– doskonalenie umiejętności liczenia przez przeliczanie w dostępnym zakresie 

– kształtowanie szybkiej reakcji na bodźce 

– rozwijanie umiejętności przestrzegania reguł i radzenia sobie z przegraną 

– rozwijanie spostrzegawczości i uwagi 

– rozwijanie wyobraźni muzycznej 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Zaczynamy zabawą orientacyjno – porządkową „Słońce świeci – deszczyk pada”. IV.7, I.5 

Na dywanie gdzieniegdzie porozrzucane są małe karteczki. Gdy rodzic wypowie hasło: Słońce 

świeci! Dziecko zaczyna biegać po sali (uważając na karteczki). Na kolejny znak rodzica – 

klaskanie w dłonie – dziecko musi schować się przed deszczem. Przedszkolak stara się zająć 

wolną karteczkę – schować się „domku”, kucnąć i złożyć ręce nad sobą, robiąc „daszek”. Po 

chwili ciszy rodzic znów wypowiada hasło: Słońce świeci! i dziecko zaczyna biegać. Środki 

dydaktyczne: karteczki (najlepiej samoprzylepne kolorowe). 

 

2. „W wietrzny dzień” – zabawa naśladowcza z paskami wycinanki. 

Dziecko wybiera sobie kolorowe paski z wycinanki. Porusza się w wymyślony przez siebie 

sposób swoim paseczkiem, a rodzic naśladuje jego ruchy. Kiedy już przedszkolak pokaże, jak 

tańczy dobiera się w parę z rodzicem i ustawiają się naprzeciwko siebie. Dziecko jest 

przewodnikiem, który będzie pokazywać, jak poruszać paskiem wycinanki. Rodzic naśladuje ruch 

na zasadzie lustrzanego odbicia. Po kilku chwilach następuje zamiana ról. 

Środki dydaktyczne: paski z wycinanek. 

 

3. Przystępujemy do wyjaśnienia znaczenia przysłowia „Kwiecień plecień”. IV.9; IV.18 

Do tego zadnia wykorzystujemy piktogramy zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla 

wczesnej wiosny, jak np.: słońce, deszcz, śnieg, wiatr, zachmurzenie. 

Środki dydaktyczne: pogodowe piktogramy – do pobrania w pliku. 

 

4. Nauka piosenki wiosennej „Żabki”. IV.7 

 

„Żabki” 

 

 Ref.: Rade, rade, rade, 

kum, kum, kum. 

Rade, rade, rade, 

kum. 

 

1.  W ogródku skaczą żabki, 

klaszczą w zielone łapki. 



I cieszą się, i cieszą się, 

że pada deszcz. 

I cieszą się, i cieszą się, 

że pada deszcz. 

 

Ref.: Rade, rade, rade, 

kum, kum, kum. 

Rade, rade, rade, 

kum. 

 

2. A  podczas wielkiej burzy 

wskakują do kałuży. 

I cieszą się, i cieszą się, 

że pada deszcz. 

I cieszą się, i cieszą się, 

że pada deszcz. 

 

Ref.: Rade, rade, rade, 

kum, kum, kum. 

Rade, rade, rade, 

kum. 

 

3. Zatańczcie, żabki, w kole, 

pod dużym parasolem. 

I cieszcie się, i cieszcie, 

że pada deszcz. 

I cieszcie się, i cieszcie, 

że pada deszcz. 

 

Ref.: Rade, rade, rade, 

kum, kum, kum. 

Rade, rade, rade, 

kum. 

 

5. „Kaprysy pogody” – gra dydaktyczna. IV.9; III.5. 

W tym poleceniu utrwalamy nazwy i wygląd symboli pogodowych. 

Dziecko patrzy na symbole pogodowe umieszczone na dywanie, które wcześniej poznał. Trzyma 

w ręce packę na muchy. Rodzic głośno wypowiada nazwy piktogramów, np. deszcz, burza, 

wichura. Zadaniem dziecka jest jak najszybsze klepnięcie packą piktogramu, którego nazwę 

usłyszy. Dziecko kiedy dotknie packą prawidłowego obrazka zdobywa punkt – patyczek. 

Wygrywa jak zdobędzie wszystkie patyczki. Symbole mogą się powtarzać.  

Środki dydaktyczne: packa na muchy, piktogramy pogodowe – do pobrania w pliku, patyczki. 

 

6.  „Spacer małego badacza” – ukierunkowane obserwacje. IV.9; IV.13 

Korzystając z pogody wychodzimy z dzieckiem przed dom/na balkon. Zadaniem dziecka jest 

porównywanie chmur na niebie do zwierząt; możecie użyć lornetki jeśli posiadacie taką w domu. 

Dodatkowo dziecko określi kierunek wiatru przez trzymanie w ręku tasiemki/ torebki foliowej 

czy chorągiewki. 

Środki dydaktyczne: lornetka, chorągiewka, tasiemka, torebka foliowa itp. 

 

7. Praca plastyczna „Szlaczki” IV.1 

Podążaj za wypunktowanymi kropkami; pracuj samodzielnie. 



Środki dydaktyczne: karty pracy do pobrania w pliku. 

 


