
Dzień dobry 

Mam dla was kilka propozycji  

1.Zabwy ruchowe 

https://www.youtube.com/watch?v=b1kyvvbXyVA 

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY 

2. ,, Jaka jest rola deszczu i słońca?’’- rodzic wspólnie z dzieckiem próbuje określić rolę słońca i 
deszczu w przyrodzie. Dziecko stara się  wymienić ich pozytywną i negatywną siłę, a rodzic zapisuje 
na kartce.  

3. „Wiosenny deszczyk ” – zabawa rytmiczna metodą Batii Strauss  

Rodzic kładzie przed dzieckiem kawałek folii/worka do śmieci. Pokazuje dziecku ruchy, które będą 
wspólnie wykonywać do muzyki: 

 wiatr: poruszanie folią w górę i w dół; 
 deszcz: naśladowanie spadających kropel z góry na dół, palcem wskazującym raz prawej, a 

raz lewej ręki. 

Następnie włącza utwór pt. „La Chiapaneca” i wraz z dzieckiem wykonuje do niego wcześniej 
wymienione ruchy. 

https://www.youtube.com/watch?v=eY4so1w1DjY 

4. „Literowe koszyki ” - zabawa dydaktyczna  

Rodzic rozkłada na dywanie karty obrazkowe przedstawiające wybrane zjawiska pogodowe (deszcz, 
grad, burza, tęcza), dziecko nazywa dane zjawiska, dzieli nazwę na sylaby, wyróżnia głoskę w 
nagłosie i wygłosie. Następnie rodzic wyjaśnia jak dane zjawisko powstaje: 

  Burza – burza w meteorologii oznacza występujące na określonym obszarze intensywne opady 
deszczu i/lub gradu wraz z towarzyszącymi im wyładowaniami atmosferycznymi czyli błyskawicami. 
Burze powstają na skutek zderzenia zimnych i ciepłych mas powietrza i często mogą trwać nawet 
kilka godzin. 
  Grad – powstaje, gdy silne prądy wiatru unoszą parę wodną na wysokość ponad 10 kilometrów, 
gdzie temperatura spada nawet do -60°C. Przy takiej temperaturze krople wody natychmiast 
zamarzają, tworzą one nieregularne kształty, które unoszone przez wiatr łączą się ze sobą w formy 
przypominające kulki. Zamarznięta woda zwiększa swój ciężar. Gradziny rzadko kiedy przekracza 
średnicę 5 cm, jednak im dłużej kule wirują w chmurze, tym większe rozmiary osiągają i tym 
poważniejsze stanowią niebezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt. 
  Deszcz – zaskakującym może okazać się fakt, że każda kropelka wody, która zdoła przebyć drogę z 
chmur aż do ziemi, początkowo była śniegiem lub bryłkami lodu, nawet w lecie! Jak to możliwe? 
Otóż chmury znajdują się bardzo wysoko nad ziemią. Zasada natomiast jest taka, że im wyżej, tym 
chłodniej. Na wysokości, na której powstają chmury deszczowe, temperatura wynosi aż -40°C. W 
związku z przyciąganiem ziemskim, bryłki lodu lub płatki śniegu przemieszczają się w dół, w 
kierunku ziemi. Ponieważ temperatura im bliżej powierzchni, tym jest wyższa, topnieją one i 
zamieniają się w wodę. To, czy z nieba spadnie obfity deszcz, delikatna mżawka czy woda wcale do 



nas nie dotrze, zależy także od pory roku, a ściślej od temperatury powietrza. Małe kropelki wody 
łączą się ze sobą tworząc większe krople i w takiej formie zwykle spadają na ziemię. 
  Tęcza – tęcza jest zjawiskiem optycznym oraz meteorologicznym, które jest widoczne na niebie, 
jako wielobarwny łuk. Powstaje ona 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. W związku z tym dochodzi do rozkładu światła białego na wielobarwne widmo 

5„Pogodowe oddechy”  – zabawa oddechowa  

Rodzic pyta dziecko, jaka może być pogoda. Gdy wymieni określone zjawisko, to proponuje mu 
odpowiadające ćwiczenia, które opisuje i prezentuje. Każde powtarzamy po 3-4 razy. 

 Słońce: „Wąchanie kwiatów” – powolne wciąganie powietrza noskami, „Dmuchawce-
latawce” – wciąganie powietrza nosem i dmuchanie jak najdłużej – jak na dmuchawiec. 

 Śnieg, mróz: „Chuchanie na zamarznięta szybę” – wciąganie powietrza nosem, a następnie 
chuchanie jak najdłużej tak jakbyśmy chcieli, żeby szyba zaparowała, „Chuchanie na 
zamarznięte ręce” – tak, aby poczuć na nich ciepło. 

 Deszcz: „Wędrująca kropla” – dziecko otrzymuje słomkę, rodzic kładzie przed sobą 
emblemat z kropelką deszczu . Za pomocą słomki unosi kropelkę i przenosi na różne strony 
stołu.  

 Wiatr: „Szumi i syczy” – rodzic prosi dziecko, by do momentu, aż podniesie rękę do górę 
wymawiało długo głoskę „sz”, naśladując odgłos szumiącego wiatru. Następnie tłumaczy, by 
zrobiły to samo z głoską „s”, naśladując odgłos syczącego wiatru,  

 „ Piórka”( jeśli ktoś z Państwa posiada piórko) – dziecko otrzymuje piórko  i jego zadaniem 
jest dmuchać na nie tak, by jak najdłużej utrzymało się w powietrzu. Zabawa trwa około 
minuty. 

6. ,,Kolory”- zabawa ruchowa – rodzic z dzieckiem rzucają do siebie piłke, mówiąc na przemian 
wybrany kolor. Łapać piłkę można na wszystkie kolory, oprócz białego i czarnego. Jeśli dziecko bądź 
rodzic złapie piłkę, mimo że wymieniony został kolor biały lub czarny, oddaje od siebie jedną rzecz. 
Na zakończenie gry trzeba wykupić swoje fanty przez wykonanie różnych poleceń.  

7. ,, Pająk i muchy’’ ulubiona zabawa naszych dzieci można zaprosić do zabawy rodzeństwo i bawić 
się wspólnie  

Dziecko biega swobodnie, naśladując gestami dźwiękiem muchy. Na zawołanie "pająk!", zastyga w 
bezruchu. Osoba pełniąca funkcję pająka np. rodzic ( nasze dzieci lubią być pająkiem wiec można się 
potem zamienić rolami) wychodzi na spacer pomiędzy uczestnikami, uważnie obserwując czy ktoś się 
nie porusza. Ten kto nie wytrzyma w bezruchu, zabierany jest do "sieci" (miejsce z boku pola 
zabawowego). Gdy pająk na chwilę wraca do sieci, muchy mają możliwość swobodnego fruwania, aż 
do następnego polowania. 

8. Karty pracy  

Miłej pracy!:) 










