
Zajęcia i zabawy 06.04. – 07.04.2021r 

Wtorek (06.04.2021r.) 

Temat: „ Ach, ta pogoda – co to takiego?” 

 

Witamy po Świętach i zapraszamy na kolejny tydzień z zabawami                       

i zadaniami, które dla Was przygotowałyśmy 

 

1. Zapraszamy do obejrzenia filmiku edukacyjnego.  

Przypomnicie sobie, co to jest pogoda, poznacie jej składniki 

(temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza, zachmurzenie, siłę            

i prędkość wiatru, opady). 

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

2.Posłuchaj zagadek o pogodzie , wybierz  symbol  pogodowy  będący 

rozwiązaniem zagadki. 

 

1. Widzisz je we dnie,  

nie widzisz w nocy          

zimą grzeje słabo,  

latem z całej mocy. 

(słońce) 

 

2.Co to za ogrodnik? 

Konewki nie miewa,  

a podlewa kwiaty i drzewa. 

(deszcz) 



3.Chodzi po niebie 

mała albo duża 

gdy skryje słońce 

– świat się zachmurza. 

(chmura/zachmurzenie) 

 

4.Płynie po niebie, 

znasz ją i wiesz, 

że gdy jest ciemna, 

może być deszcz. 

(chmura) 

 

5. Gdy się spotkają chmury - złośnice 

i się pokłócą, ujrzysz … . 

(błyskawice) 

 

6. Kiedy leci – nic nie gada,   

Cicho i ostrożnie siada. 

Lecz na wiosnę, kiedy znika, 

To dopiero szum, muzyka. 

(śnieg) 

  

 



 

3. „Kapryśna  pogoda” – posłuchaj wiersza Bożeny Formy: 

Siedzi natura i myśli sobie. 

Och, ja tu zaraz porządek zrobię. 

Wnet pory roku do niej przygnały 

i różne aury zaplanowały. 

 

Właśnie jest wiosna, wietrzyk powiewa, 

słoneczko coraz mocniej przygrzewa. 

Często śnieg z deszczem i grad popada, 

jednak dni ciepłych znaczna przewaga. 

 

Lato przychodzi zaraz po wiośnie. 

Wszyscy witają lato radośnie. 

Czyściutkie niebo, upały duże 

zachody słońca i groźne burze. 

 

Razem z jesienią ulewne deszcze. 

Mgły wczesnym rankiem, przymrozki pierwsze. 

Coraz mniej ciepła, smutno, ponuro, 

słońce ukryte ciągle za chmurą. 

 



A kiedy zima sroga przybędzie, 

lekki, puszysty śnieg sypać będzie. 

Siarczyste mrozy, śnieżne zamiecie, 

będą panować wtedy na świecie. 

 

 Odpowiedz na pytania: 

- Kto był głównym bohaterem wiersza?  

- Jakie postacie wezwała do siebie natura?  

- Jaką  aurę  zaplanowano dla poszczególnych pór roku?(dzieci 

poznają słowo: aura). 

4. Zabawa ruchowa: Rozmrażanie i zamrażanie” 

Rodzic zamienia dziecko  w lodowe figury. Zabawie towarzyszy  muzyka. 

(„Zima” A. Vivaldiego). Podczas jej trwania  Rodzic  wymienia części ciała, 

które stopniowo odmarzają, np. głowa, dłoń, ręka, stopa. Te części ciała, które 

już się odmroziły, poruszają się w rytm muzyki. Wszystkie pozostałe części 

ciała muszą zostać nieruchome.  

Rodzic  odwrotnie postępuje w przypadku zamrażania. Unieruchamia 

poszczególne części ciała z zabawy. Na zakończenie zabawy dziecko  mocno 

potrząsa  rękami i nogami i rozluźnia  mięśnie. 

 https://www.youtube.com/watch?v=u3ATvVg_2Rs 

 

6. Wykonaj narzędzie do pomiaru siły wiatru – na patyczek przyczep paski 

bibuły lub paski z foli z torebek jednorazowych. 

Obserwuj siłę 

wiatru. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u3ATvVg_2Rs


 

5. Praca z Kartami Pracy, cz. 3, str. 74-75 

 nazwij pory roku, 

 dopasuj naklejki do odpowiedniej pogody, 

 powiedz, czym różni się pogoda w poszczególnych porach roku 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Narysuj pod każdą chmurką tyle kropli, ile wskaże wynik dodawania lub 

odejmowania. Pod chmurką, gdzie będzie najwięcej kropli, dorysuj błyskawicę 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Środa (07.04.2021r.) 

Temat: „: Pogoda w różnych porach roku?” 

 

1. Posłuchaj piosenki o tym, jaka może być pogoda w różnych porach roku  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q 

 

 

2.  Zabawa dydaktyczna „Ubieramy się stosownie do pogody”– 

dopasowywanie stroju do pogody.  

Praca z Kartami Pracy, cz. 3, str.76 

 Rodzic wspólnie z dzieckiem czyta teksty obrazkowo-wyrazowe – 

komunikaty na temat pogody: 

https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q


 Uwaga! Silne wiatry i deszcze. Niska temperatura. Zimno. – 

Spadnie niewielki deszcz. Poza tym pogoda pełna słońca. Lekki 

wiatr,  itd. 

 Zadaniem dzieci jest uzupełnienie rysunków postaci tak, aby mogły 

swobodnie wybrać się na spacer w czasie zapowiadanej pogody. 

  Następnie dzieci łączą postacie z odpowiednimi komunikatami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rebusy fonetyczne -  zagadki obrazkowo-literowe o symbolach pogody. 

Praca z Kartą Pracy, cz. 3, str. 77 

 Dziecko ogląda  rebusy obrazkowo-literowe w „Kartach pracy”.  

 Nazywa obrazki i rozwiązuje zagadki, np. słoń +cebula = słońce,  

gra + dom = grad, wiadro + traktor = wiatr, mur + igła = mgła.  

 Wkleja  lub rysuje rozwiązania we właściwych okienkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Zabawa ruchowa: Rozmrażanie i zamrażanie” (powtórzenie zabawy z dnia 

wczorajszego) 

Rodzic zamienia dziecko  w lodowe figury. Zabawie towarzyszy  muzyka. 

(„Zima” A. Vivaldiego). Podczas jej trwania  Rodzic  wymienia części ciała, 

które stopniowo odmarzają, np. głowa, dłoń, ręka, stopa. Te części ciała, które 

już się odmroziły, poruszają się w rytm muzyki. Wszystkie pozostałe części ciała 

muszą zostać nieruchome.  

Rodzic  odwrotnie postępuje w przypadku zamrażania. Unieruchamia 

poszczególne części ciała z zabawy. Na zakończenie zabawy dziecko  mocno 

potrząsa  rękami i nogami i rozluźnia  mięśnie. 

 https://www.youtube.com/watch?v=u3ATvVg_2Rs 

 

5. Pooglądaj krótki filmik edukacyjny o zjawiskach atmosferycznych, spróbuj 

czytać nazwy zjawisk 

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

 

Opracowaniem prognozy  pogody zajmują się synoptycy. Jeśli masz ochotę, 

zapraszam do odwiedzenia Instytutu Meteorologii  i Gospodarki Wodnej         

w Krakowie: 

https://www.youtube.com/

watch?v=uQMjztYYuuk 

 

Może ktoś z Was będzie 

prognozował pogodę?:)  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u3ATvVg_2Rs
https://www.youtube.com/watch?v=uQMjztYYuuk
https://www.youtube.com/watch?v=uQMjztYYuuk
https://www.youtube.com/watch?v=uQMjztYYuuk


6. Deszczowe kropelki – ćwiczenie graficzne, Karty Pracy, cz. 3, str. 78. 

nadawanie kształtom kropli innego znaczenia. Dziecko wymyśla, co może 

powstać z każdej kropli deszczu, kończy ilustracje na kartach pracy według 

własnego pomysłu, np. w bałwanka, Mikołaja, grzybka, krasnala 

 



Zadanie dodatkowe: Karta Pracy, cz. 3, str. 78: 

W „Kartach pracy” dziecko  odczytuje litery, następnie w ramkach rysuje 

przedmioty, w których nazwach występują te litery.   

W  tym zadaniu może wystąpić wiele rozwiązań, gdyż głoski mogą występować 

na początku, w środku lub na końcu nazw.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


