
Scenariusz zajęć –poniedziałek, 06 kwietnia 

Krąg tematyczny: Zabawy na każdą pogodę 

Temat 141.: Co to jest pogoda? 

 

1. Lepimy śnieżki – zabawa chwytna z elementem współpracy. �                                           

Rodzic prosi, aby dziecko zdjęło skarpetki, a następnie usiadło na dywanie. Proponuje, 

aby  spróbowało podnieść woreczek jak najwyżej (najpierw rękoma, a następnie 

stopami). Dziecko próbuje przenosić woreczki za pomocą rąk i nóg, Na hasło: Lepimy 

śnieżynki rączkami – dziecko wspólnie z rodzicem próbują „skleić” ze sobą śnieżki – 

mocno dociskają rękami woreczek do woreczka. Na hasło: Lepimy śnieżynki stopami 

– wykonują podobne ćwiczenie, trzymając woreczki palcami stóp.                                                                                                

Środki dydaktyczne: woreczki lub mała maskotka bądź chusteczka higieniczna 

 

2. Dotknij czegoś, w kolorze… – zabawa doskonaląca znajomość kolorów i 

orientację w przestrzeni.                                                                                                                          

Dziecko spaceruje swobodnie po sali. Na hasło: Dotknij czegoś, co jest niebieskie – 

jak najszybciej stara się dotknąć przedmiotu w tym kolorze. Dziecko nazywa 

przedmioty, np.: klocek na stole jest niebieski, wózek w kąciku lalek jest niebieski, 

morze na obrazku jest niebieskie. Po zrealizowaniu zadania dziecko wraca do 

dalszego spaceru i czeka na wywołanie następnego koloru. ��  

 

3. 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 

4. Jaka będzie pogoda? – rozmowa na temat prognozy pogody, wykonanie 

kalendarza pogody.                                                                                                                                

Rodzic prezentuje dziecku prognozę pogody nagraną z TV – wczorajszą na dziś i 



najbliższe dni. Zadaje pytania: Skąd wiadomo jaka będzie pogoda? Co zostało 

zapowiedziane na najbliższe dni? Kto zajmuje się przewidywaniem pogody? Czy 

prognozy zawsze się sprawdzają?. Dziecko odpowiada na pytania. Wspólnie 

przypominają nazwy kolejnych dni tygodnia oraz symbole charakterystycznych 

zjawisk pogodowych. Dokładnie opisują i omawiają znaczenie symboli pogody. 

Następnie ustalają, czy prognoza na dziś się sprawdziła. Następnie dziecko wykleja 

kalendarz z prognozą pogody na najbliższy tydzień, korzystając z dostępnych 

prognoz.                                                                                                                    

Środki dydaktyczne: nagranie prognozy pogody, kalendarz pogody�� 

 

5. Pogoda jest jak… – zabawa w kończenie zdań.                                                                   

Rodzic zachęca dziecko do swobodnych wypowiedzi na temat zjawisk pogodowych. 

Dziecko, siedząc na dywanie, kończy zdania: Gdy jest zimno, to… Deszcz jest jak… 

Gdy pada grad, to… W wielkie upały można… ��  

 

6. Obrazy pogody – praca z obrazkiem.                                                                                 

Rodzic tłumaczy, że każda z pór roku charakteryzuje się pewnymi cechami, np. zimą 

pada śnieg, jesienią – deszcz, i sytuacja ta regularnie powtarza się od wieków. 

Prezentuje reprodukcje obrazów i zdjęcia pokazujące zjawiska pogodowe 

charakterystyczne dla różnych pór roku, a następnie zachęca dziecko do opisania 

pogody tak, jak robi to prezenter. Przykładowa wypowiedź: Szanowni Państwo, 

zawitała do nas wiosna. Na łąkach pojawiły się pierwsze przebiśniegi i powoli 

zaczynają wracać do nas ptaki z dalekich krajów. Przed nami słoneczny dzień, a pod 

wieczór mogą wystąpić opady śniegu z deszczem. Pamiętajmy o zachowaniu 

bezpieczeństwa, ponieważ nocą drogi mogą być jeszcze śliskie, choć będzie coraz 

cieplej.                                                                                                                         

Środki dydaktyczne: reprodukcje obrazów i zdjęcia pokazujące zjawiska pogodowe 

 

7. Raz słońce, raz deszcz – zabawa orientacyjno-porządkowa. ��                                          

Rodzic przygotowuje plansze z ilustracjami słońca i chmurki. Dziecko swobodnie 

porusza się po sali. Na symbol słońca wykonuje dowolne ćwiczenia gimnastyczne, a 

widząc symbol chmurki – zatrzymuje się i chowa się pod daszkiem utworzonym nad 

głową z własnych rąk. 

 

8. Odgłosy pogody – zabawa twórcza z gazetami.                                                                  

Rodzic proponuje dziecku przygotowanie interpretacji ruchowej odgłosów zjawisk 

atmosferycznych z wykorzystaniem gazet lub folii. Dziecko wsłuchuje się w dźwięki i 

reaguje na każdą zmianę, np. wiatr – płynne ruchy gazety, deszcz – szeleszczenie 

gazetą, burza – rwanie gazety. Po zakończonej zabawie rodzic prosi o odnalezienie 

symboli zjawisk, które wystąpiły w zabawie, a następnie ustalenie kolejności, w jakiej 

się pojawiły.                                                                                                                      

Środki dydaktyczne: odgłosy zjawisk atmosferycznych, gazety lub folie, symbole 

pogody 


