
Scenariusz zajęć –piątek, 10 kwietnia 

Krąg tematyczny: Zabawy na każdą pogodę 

Temat 145.: Co wiemy o pogodzie? 

 

1. Uwaga, zima wraca! – zabawa muzyczno-ruchowa.                                             

Dziecko słucha nagrania odgłosów łąki, leżąc swobodnie w dowolnej pozycji, np. na 

plecach, na brzuchu lub na boku. Gdy muzyka zmienia się na odgłosy wichury i 

deszczu – dziecko chowa się w bezpiecznym miejscu i zwija się w kłębuszek (chowa 

głowę, podkurcza nogi, zaciska ręce). Trwa w tej pozycji tak długo, aż ponownie 

usłyszy pierwszą melodię – wówczas wraca do leżenia w pozycji wyjściowej.                

Środki dydaktyczne: nagrania: odgłosy łąki oraz burzy i ulewy lub inne wybrane przez 

nauczyciela 

 

2. Prognoza pogody – zestaw ćwiczeń porannych. 

Pada deszcz.                                                                                                                                   

Dziecko powoli przemieszcza się po sali, trzymając płaski przedmiot na głowie i pilnując, aby 

nie spadł.  

Rzeźba z lodu.                                                                                                                                 

Dziecko staje na jednej nodze, a drugą ugina. W tej pozycji układa płaski przedmiot na 

kolanie tak, aby jak najdłużej zachować równowagę.  

Wiosenne przebudzenie.                                                                                                            

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym z tułowiem pochylonym do przodu, trzymając płaski 

przedmiot w wyprostowanych rękach. Na hasło: Kwiatek rośnie –dziecko powoli prostuje 

tułów i wyciąga ręce z przedmiotem jak najwyżej w górę. Na hasło: Kwiatek więdnie – 

dziecko powoli wraca do pozycji wyjściowej.                                                                             

Środki dydaktyczne: płaski przedmiot, np. woreczek, książeczka, talerzyk plastikowy itp. 

3. Każda pogoda jest dobra do zabawy – wykonanie plakatów.                                  

Rodzic prosi, aby dziecko powiedziało jaką pogodę lubi najbardziej (słońce, deszcz, 

śnieg, wiatr). Zadaje pytania: Dlaczego wybrało właśnie taką pogodę? Co jest 

najciekawszym atutem tej pogody? W jakich porach roku ona występuje? Która 

pogoda jest najważniejsza? Z której pogody można zrezygnować?. Dziecko 

przedstawia w formie plakatu wszystkie mocne cechy wybranej pogody, by stworzyć 

jej reklamę. Rodzic prosi o propozycje pomysłów na zabawy pasujące do każdej 

pogody. Po zakończonej pracy dziecko prezentuje swój plakat.                                      

Środki dydaktyczne: duże arkusze papieru, foldery reklamowe biur podróży, kleje, 

nożyczki, flamastry �� 



4. Prognoza pogody – zabawa bieżna.                                                                           

Dziecko biega po sali w rytm wygrywany przez rodzica na tamburynie. Gdy rodzic 

przestaje grać, zatrzymuje się i naśladuje czynności wskazane przez rodzica: Uwaga, 

pada deszcz! – stuka palcami o podłogę; Uwaga, upał! – wachluje się rękami na 

wysokości twarzy; Uwaga, lód! – ślizga się po sali, nie odrywając stóp od podłogi; 

Uwaga, ulewa! – kładzie się na brzuchu na podłodze i naśladuje pływanie żabką; 

Uwaga, wichura! – kręci się dookoła własnej osi.                                                        

Środki dydaktyczne: tamburyn lub inny dostępny instrument 

 

5. Pogoda bez tajemnic – zabawa dydaktyczna.                                                                

Rodzic mówi zdania prawdziwe i fałszywe o pogodzie, a dziecko reaguje na nie w 

ustalony sposób (np. prawda – podskakiwanie, fałsz – turlanie się). Przykładowe 

zdania: Deszcz pada tylko wiosną. Śnieg może padać wiosną i jesienią. Są trzy pory 

roku. Burze są bezpieczne. Wiosną kwitnie dużo kwiatów. Deszcz nie jest nam 

potrzebny. Najwyższe temperatury mamy latem. Trzeba zakładać ubrania 

odpowiednie do pogody. Gdy jest burza, można schować się pod drzewem. Śnieg jest 

z wody. 

 

6. Kałuża – zabawa ruchowa z elementem toczenia. ��                                                      

Rodzic tłumaczy, że każde dziecko otrzyma kropelkę – jedną piłkę – i będzie ją toczyć 

przed sobą w różnych kierunkach. Na hasło: Kałuża – dziecko musi jak najszybciej 

odłożyć piłkę w wyznaczone miejsce, np. do pudełka, i usiąść w siadzie skrzyżnym. 

 

7. Pogoda nam niestraszna – zabawa pantomimiczna. Rodzic zachęca dziecko do 

wykazania się indywidualną interpretacją poleceń z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa. Dziecko reaguje na hasła: Niesiemy ciężki plecak. Spacerujemy przy 

silnym wietrze. Chodzimy po lodzie. Wchodzimy pod górę. 


