
Krąg tematyczny: Pogoda w kratkę. 

Scenariusz zajęć: Pod wiosennym parasolem. 

Data: 15.04.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– budowanie dziecięcej wiedzy o przyrodzie 

– rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym 

– wyrabianie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała 

– rozwijanie umiejętności przestrzegania reguł i radzenia sobie z przegraną 

– rozwijanie spostrzegawczości i uwagi 

– rozwijanie mowy i myślenia 

 

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

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Rozpoczynamy zabawą ruchową ćwiczącą duże grupy mięśniowe „Sięgając chmur”. I.8 

Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji kucznej. Na klaśnięcie rodzica dziecko powoli podnosi się, 

wstaje, prostuje się do pozycji stojącej, wspina się na palce, wyciąga do góry ręce tak, jakby 

chciało sięgnąć nieba. Na kolejne klaśnięcie rodzica przedszkolak przysiada, powracając do 

pozycji kucznej. Ćwiczenie należy kilkakrotnie powtórzyć. 

  

2. Zabawa ruchowa, bieżna „Obłoki”.  I.5; III.5 

Rodzic przygotowuje dywan, rozkładając gdzieniegdzie białe karteczki. To będą „obłoczki”. 

Następuje podział ról na: „kropelka”-dziecko oraz „berek-wicherek”-rodzic. Można do zabawy 

użyć wyliczanki: 

Raz, dwa, trzy, 

berkiem, będziesz, ty! 

Zadaniem „berka-wicherka” jest złapanie „kropelki”. Jedynym ratunkiem przed „berkiem” jest 

ucieczka do „obłoczka”, gdzie „kropelka” jest bezpieczna. 

Środki dydaktyczne: białe kartki. 

 

3. „Deszczowy spacerek” – zabawa paluszkowa. I.9 

 

Deszczowy spacerek 

 

Poszła pani na spacerek.                  - marsz wskazującego i środkowego palca po podłodze 

 

Deszczowe chmury 

przywiał wiaterek.                           - delikatne dmuchanie 

 

Gdy daleko od domu już była,                  - wskazujący palec lewej ręki prostopadle dotyka 

Deszcz zaczął padać – parasol rozłożyła.                      spodu prawej ręki ułożonej nad nim 

 

Gdy kropla za kroplą spadała,            - na wierzch prawej ręki spadają krople wystukiwane 

Pani pod parasol się schowała.                                                                                lewą ręką  

 

Gdy deszczyk przestał padać,             - prawa ręka zamyka się nad prostopadle ułożonym                         

do niej palcem  wskazującym lewej dłoni, 



Parasol złożyła i do domu wróciła.                  wskazującym lewej dłoni, następnie palce: 

wskazujący i środkowy  prawej ręki maszerują 

 
Krzysztof Sąsiadek Źródło: K. Sąsiadek, „Deszczowy spacerek” [w:] „Zabawy paluszkowe”, Media Rodzina, Poznań 2005, s. 12 -13 

 

4. Przystępujemy do zabawy dydaktycznej „Pod parasolem”. IV.12; III.6; IV.8.  

Dziecko ogląda ilustracje różnych parasoli (składany, od słońca, do wózka itd. - do pobrania w 

pliku ). Wyróżnia cechy wspólne oraz ich funkcje. Dodatkowo przeprowadzamy z dzieckiem 

rozmowę o tym, dlaczego należy pomagać innym w potrzebie w kontekście zadania w kartach 

pracy (do pobrania w pliku). Na końcu przedszkolak koloruje obrazek kredkami/pastelami przy 

użyciu odpowiednich kolorów, dorysowuje padający deszcz oraz nakleja obok chłopca 

dziewczynkę, którą chroni przed deszczem. 

Środki dydaktyczne: ilustracje i karta pracy do pobrania w pliku, kredki, pastele.  

 

5. Przeprowadzenie burzy mózgów na temat „Co by było, gdyby przestał padać deszcz”. 

IV.2, III.8; IV.18. 

Uświadomienie znaczenia wody dla człowieka, roślin i zwierząt. 

Film pomocniczy: https://www.youtube.com/watch?v=0Ku1GpAO3RM 

 

6. Przeprowadzenie obserwacji „Fabryka chmur” – zabawa badawcza. IV.13 

Rodzic przygotowuje stanowisko badawcze. Zachęca dziecko do uważnego obejrzenia 

doświadczenia. Przypomina o zasadach bezpieczeństwa w czasie badań z wykorzystywaniem 

gorących płynów i prosi o uważną obserwację. Rodzic do czajnika elektrycznego wlewa zimną 

wodę i gotuje ją. Po zagotowaniu przelewa ją do szklanej miski. Na misce z wodą kładzie ostrożnie 

talerzyk z kilkoma kawałkami lodu. Para wodna wydobywająca się z ogrzanej wody zetknie się z 

zimnym powietrzem i utworzy się chmura. Będzie lepiej widoczna, gdy zasłony w domu będą 

zasłonięte, a rodzic poświeci na miskę latarką. Po zakończeniu badania prowadzący tłumaczy, czym 

są chmury i jak powstają. 

 

Uwaga: zachowaj zasady bezpieczeństwa w czasie doświadczenia. 

 

Filmy pomocnicze:      https://www.youtube.com/watch?v=PVGjzJYrMdM 

                                     https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8 

Środki dydaktyczne: czajnik, talerzyk, szklana miska woda, lód, filmy↑ 

7. Praca plastyczna „Parasolka” – praca farbami. IV.1 
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