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Cele ogólne: 

– budowanie dziecięcej wiedzy o przyrodzie 

– rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym 

– rozwijanie spostrzegawczości i uwagi 

– kształtowanie umiejętności społecznych (uważne słuchanie dorosłych i dzieci, rozumienie 

oraz wykonywanie prostych poleceń, zwracanie się do rodzica w razie potrzeby, 

porządkowanie po sobie miejsca zabawy) 

– doskonalenie klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy  (klasyfikowanie 

według cechy jakościowej) 

 

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

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. 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. 

 

2. „Deszczowe kropelki” – zabawa ruchowa z elementem celowania. I.9 

Dziecko ustawia się w kole wokół obręczy/wyciętego dużego koła – „chmurki”. Ma za zadanie 

wcelować woreczkiem/gąbeczką – „kropelką” do środka obręczy/wyciętego koła. Im więcej 

„kropelek” będzie w „chmurce”, tym większe prawdopodobieństwo, że spadnie deszcz. Na sygnał 

rodzica wykonują rzuty. Po zakończeniu rundy przedszkolak podnosi woreczek/gąbeczkę, wraca 

na miejsce i rzuca drugą ręką. 

Środki dydaktyczne: duża obręcz/wycięte duże koło, woreczki/gąbeczki do naczyń.  

 

3. Przystępujemy do zajęć głównych: „Deszczowa muzyka” – zabawa muzyczno-językowa.   

IV.7; IV.2. 

Rodzic przygotowuje odtwarzacz CD i puszcza dziecku nagrania(do pobrania w pliku). Dziecko 

słucha odgłosu burzy oraz muzyki ilustrowanej odgłosami wiatru i deszczu. Próbuje określić i 

nazwać usłyszane zjawiska. Następnie z pomocą gazet, folii, plastikowych butelek stara się 

wydobyć podobne dźwięki. Po eksperymentowaniu             z dźwiękami rodzic zachęca do 

stworzenia orkiestry. Prowadzący rodzic przedstawia krótkie opowiadanie, które dziecko ilustruje 

dźwiękiem. 

 

Rodzic opowiada: 

Wyobraź sobie, że zaczął padać deszcz:, kap, kap, kap (dziecko stuka rytmicznie palcami,) 

deszczowych kropli jest coraz więcej (szybciej stuka kilkoma palcami o swój przedmiot).  I 

zerwał się wiatr (pociera jednym końcem gazety o drugi lub szeleści folią). Deszcz zmienił się w 



ulewę (w jednej dłoni trzyma gazetę, a drugą, wyprostowaną, uderza           w gazetę lub stuka 

przedmiotem o dłoń) i burzę. Zobaczyliśmy błyskawicę (energicznie rozrywa gazetę lub uderza 

przedmiotem o podłogę), a zaraz potem słychać było grzmot (mocno miażdży gazetę, folię, 

butelkę). Wiatr (pociera rękę zgniecionym kawałkiem gazety) ucichł i wyjrzało słońce (podnosi 

przedmiot, jakby wschodziło słońce). 

Środki dydaktyczne: utwory do pobrania w pliku, gazety, torebki, plastikowe butelki. 

 

4. „Deszczowe rytmy” – zabawa matematyczna. IV.12; 

Dziecko w tym zadaniu ma udoskonalić swoją spostrzegawczość wzrokową w trakcie 

porządkowania par obrazków. Dobieranie do jednego z obrazków ułożonych w szeregu drugiego 

obrazka w tym samym kolorze oraz układanie kolorystycznych dwuelementowych rytmów 

zgodnie w poleceniem rodzica (np. kwiatek czerwony – kwiatek żółty – kwiatek czerwony – 

kwiatek żółty...itd.). 

Środki dydaktyczne: karta pracy do pobrania w pliku. 

 

5. Praca plastyczna „Z małej chmurki …” – budowa mobilu. 

Dziecko otrzymuje gotowe elementy: dwie papierowe chmurki, wstążki o różnej grubości, koła z 

niebieskiego papieru lub z pianki. Jego zadaniem jest skonstruowanie chmurki,       z której pada 

deszcz – niebieskie kropelki. Do jednej z chmurek przykleja różnej długości wstążki lub paski 

krepiny, a następnie od spodu dokleja drugą chmurkę, by zabezpieczyć wstążki przed 

odrywaniem w czasie poruszania. Na końcach wstążek przykleja niebieskie kółka – kropelki. Na 

górze chmurki rodzic robi dziurkę dziurkaczem, przez którą zostanie przeciągnięta wstążka do 

zawieszenia. Mobile można wykorzystać do zabawy lub do dekoracji pokoju dziecka.  

Środki dydaktyczne: papierowe chmurki, wstążki lub paski krepiny, kółka z niebieskiego papieru 

lub z pianki. 

 


