
Scenariusz zajęć –wtorek, 07 kwietnia 

Krąg tematyczny: Zabawy na każdą pogodę 

Temat 142.: Jak zmienia się pogoda? 

� 

1. Muzyka natury – zabawa słuchowa.                                                                                      

Dziecko wsłuchuje się w dźwięki różnych zjawisk atmosferycznych, np. burzy, 

wiatru, i je nazywa. Otrzymuje losowy instrument (może być własnoręcznie 

zrobiony). Rodzic tłumaczy, że każdy instrument może przedstawić zjawiska 

atmosferyczne. Po każdym dźwięku dziecko interpretuje pogodę poprzez grę na 

instrumencie.                                                                                                                       

Środki dydaktyczne: Dźwięki zjawisk atmosferycznych, instrument �� 

 

 

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. Jaka to pogoda? – zagadki przyrodnicze.                                                                            

Rodzic zadaje proste zagadki, np.:                                                                                                  

Widzicie je we dnie, nie ma go w nocy. Zimą grzeje słabo, latem z całej mocy. (słońce) 

Kto podlewa w lesie drzewa? (deszcz) 

Nie deszcz i nie grad spada z nieba, bieli świat. (śnieg) 

Unosi szybowce, popycha żaglowce, obraca wiatraki – siłacz z niego taki. (wiatr)  

��  



4. Raz słońce, raz deszcz – zabawa ruchowa 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. 

 

5. Jesteśmy badaczami zjawisk atmosferycznych – zabawy badawcze, karty pracy. 

Rodzic tłumaczy, że jest wiele czynników, które mają wpływ na pogodę. Jednym z 

nich jest powietrze i wiatr, czyli powietrze w ruchu. Zachęca dziecko do ustalenia 

odpowiedzi na pytanie: Czy powietrze ma siłę?. Proponuje wykonanie eksperymentu. 

Dziecko otrzymuje balonik, który kładzie na stole. Na baloniku układa książkę. Potem 

wdmuchuje powietrze do balonika, a książka unosi się do góry. Wniosek: powietrze 

ma siłę, może podnieść książkę. Rodzic podaje ciekawostkę: Czasem, gdy ciśnienie 

jest wystarczająco duże, może unieść nawet ciężarówkę – tak działają podnośniki 

pneumatyczne. Aby móc sprawdzić, jaką siłę ma wiatr (czyli przemieszczające się 

powietrze), rodzic przygotowuje na stole kilka przeszkód, układa i mocuje ścieżkę – 

labirynt z pozwijanej gazety przy użyciu taśmy klejącej. Dziecko przez słomkę 

dmucha w papierowe kulki lub piłeczki pingpongowe tak, aby precyzyjnie 

przeprowadzić je przez labirynt. Wniosek: wiatr ma siłę, porusza papierowe kulki. 

Rodzic podaje ciekawostkę: Czasem, gdy wiatr jest wystarczająco silny, może unieść 

nawet cały budynek. Taki wiatr to huragan. Rodzic mówi, że oprócz zjawisk 

groźnych, takich jak huragan, możemy obserwować też zjawiska przyjemne, np. tęczę. 

Pyta, czy dziecko widziało tęczę, a jeśli tak, to kiedy i jak ona wyglądała. Następnie 

prezentuje dziecku, jak powstaje tęcza. Do szklanki wlewa wodę do ¾ wysokości i 

umieszcza w niej małe lusterko tak, aby było pochylone. Z jednej strony powinno 

opierać się o dno szklanki, a z drugiej o ściankę. Należy manipulować szklanką tak, 

aby promienie słońca padały wprost na powierzchnię lustra (dla ułatwienia można 

skierować na nią strumień światła z latarki). Tęczę można zaobserwować na suficie. 

Rodzic zachęca dziecko do rozmowy i tłumaczy zjawisko: Tęcza jest zjawiskiem 

optycznym oraz meteorologicznym, widocznym na niebie jako wielobarwny łuk. 

Powstaje w wyniku rozszczepienia światła słonecznego. Dzieje się to dzięki temu, że 

światło, dostając się do atmosfery, napotyka na swojej drodze kroplę wody i wtedy 

przez nią przechodzi, a białe światło zamienia się w wielobarwne widmo. Następnie 

rodzic proponuje wykonanie zabawy z tęczowymi kolorami przy użyciu kolorowych 

cukierków. Dziecko układa drażetki na brzegu talerza i obserwuje, co się dzieje po 

wlaniu wody na środek naczynia. Talerz powinien stać w jednym miejscu. Następnie 

rodzic prosi o wykonanie zadań w kartach pracy zgodnie z instrukcją.                                                                                          

Środki dydaktyczne: KP3 s. 38–39, baloniki, książki, gazety, słomki, taśma klejąca, 

kulki z papieru lub piłeczki pingpongowe, szklanka, woda, lusterko, latarka, 

opakowanie mocno barwionych drażetek, duży biały talerz, woda w temperaturze 

pokojowej  



6. Powódź – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.                                                   

Rodzic przekazuje dziecku duży arkusz papieru, np. gazetę, który będzie łodzią i ma 

zmieścić wszystkich uczestników. Dziecko spaceruje swobodnie po sali w rytm 

wygrywany przez rodzica na instrumencie. Na hasło: Powódź – dziecko składa arkusz 

na pół, staje na nim i stara się utrzymać. Za każdym powtórzeniem arkusz jest 

zmniejszany, a dziecko musi się na nim zmieścić.                                                                                                                               

Środki dydaktyczne: arkusz dużego papieru, dowolny instrument �� 

 

 

7. Deszczyk – zabawa relaksacyjno-integrująca.                                                                      

Dziecko siadają przed rodzicem, który mówi rymowankę i wykonuje opisane poniżej 

ruchy na plecach dziecka, po czym następuje zmiana ról: Idzie pani: tup, tup, tup, (na 

przemian, z wyczuciem stukamy w […] plecy opuszkami palców wskazujących) 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, (delikatnie stukamy zgiętym palcem) skacze dziecko: 

hop, hop, hop, (naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając ją na przegubie i na 

palcach) żaba robi długi skok. (…) Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu, (dmuchamy w jedno i 

w drugie ucho dziecka) kropi deszczyk: puk, puk, puk (delikatnie stukamy […] 

wszystkimi palcami) […] Świeci słonko, (gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem 

kolistym) wieje wietrzyk, (dmuchamy we włosy dziecka) pada deszczyk (z 

wyczuciem stukamy opuszkami palców w […] plecy) Czujesz dreszczyk? (leciutko 

szczypiemy w kark) 

 

 

8. Ubrania na każdą pogodę – zabawa doskonaląca małą motorykę oraz 

koordynację wzrokowo-ruchową.                                                                                  

Rodzic zachęca dziecko do samodzielnego ubierania się oraz do nazywania 

poszczególnych części garderoby. Zwraca uwagę na kolejność zakładania ubrań, 

przewijania na prawą stronę, próby zapinania guzików, suwaków. Tłumaczy, że w 

razie trudności można poprosić o pomoc, ale należy próbować ubrać się samodzielnie. 

Na dywanie rodzic przygotowuje części garderoby charakterystyczne dla różnych 

typów pogody: rękawiczki, czapki, sandałki, kalosze, okulary przeciwsłoneczne, 

parasol itp. Rodzic prosi o nazywanie wszystkich części garderoby, prezentowanie 

sposobu ubierania się oraz o połączenie ubrań z odpowiednimi symbolami pogody. 

Środki dydaktyczne: ubrania, symbole pogody według uznania rodzica 


