
 

                                  Czwartek 08.04.2021 

Temat kompleksowy: Obserwujemy pogodę 

                           Temat zajęć: Pogoda w kratkę 

1. Dzień dobry dzieci   Chciałam wam przypomnieć, ze nawet 

 w wirtualnym świecie możemy być razem.  Dlatego też, zapraszam  

dzisiaj,  na długi wiosenny spacer.  

2. Posłuchajcie uważnie tekstu, a następnie pomyślcie, kogo 

przypominają wam dzieci z wyliczanki? 

Wiosenna wyliczanka   ( Danuta Pawliszewska) 

Idą dzieci na spacerek  

Zadzierają  w górę nosy 

wiatr przegania ciemną chmurę 

i rozwiewa dzieciom włosy 

Idą dzieci raz dwa trzy 

liczę ja i liczysz ty… 

Jest Haneczka – jak  ( la-lecz-ka) 

jest Martynka – jak ( śnieżynka) 

jest Elenka i Milenka 

mała Ola i Helenka… 

Idą dzieci raz dwa trzy 

liczę ja i liczysz ty… 

 
Idzie Tymek - jak  (ol-brzy-mek) 

I Damianek – jak ( ru- mia- nek) 



Jest Aneczka  - jak  (pi-łecz-ka ) 

i Kamilek – jak ( mo-ty-lek)  

Idą dzieci raz dwa trzy 

liczę ja i liczysz ty… 

 

Jest Leonek – jak ( sko-wro-nek) 

i Basiulka  – jak ( da-mul-ka)  

za Ignasiem idzie Ada 

i tak dzieciom podpowiada … 

             Idą dzieci na spacerek  

             Zadzierają  w górę nosy 

             wiatr przegania ciemną chmurę 

              i rozwiewa dzieciom włosy 

        Idą dzieci raz dwa trzy 

         liczę ja i liczysz ty… 

Jest Juleczka – jak  (szkla-necz-ka) 

Mateuszek – jak (o-kru-szek) 

Jest Amelka – jak ( mu-szel-ka ) 

i Anusia  - jak ( ma-mu-sia ) 

Idą dzieci raz dwa trzy 

liczę ja i liczysz ty… 

 Za Bartusiem i Darunią 

Idzie Kuba z dziarską miną  

za Nikosiem i Damiankiem 

biegnie Jakub z obwarzankiem 



Idą dzieci raz dwa trzy 

liczę ja i liczysz ty… 

 

Aleksandra idzie solo 

bo czasami chce być Olą 

i powtarza słowo w słowo 

rymowankę wyjątkową 

Idą dzieci na spacerek  

Zadzierają  w górę nosy 

wiatr przegania ciemną chmurę 

i rozwiewa dzieciom włosy 

          Idą dzieci raz dwa trzy 

          liczę ja i liczysz ty… 

3.  Ile dzieci wybrało się na wiosenny spacer?     

  -  ile było chłopców a ile dziewczynek? 

                      

                     

4. Kogo jest więcej ? 

                  

Zastosuj znak          



5. Zastanów się, jak uzupełnisz następujące zdania. Z czym ci się 

kojarzą? 

- zmienny , jak …. ( pogoda) 

- pogodny jak …..  (…?  ) 

- zły, jak          …..    (   ?   )  

- ciemny, jak  …..   (   ?   ) 

- zimny,  jak   ……   (  ?    )  

- czerwony, jak …..(   ?   )   

- rumiany,  jak …..  (   ?   ) 

- dumny , jak  ……   (   ?   )  

6.  Ćwiczenia  z rymowanką  

 

      Wiosenny deszczyk 

Pada deszczyk, pada, pada,  

( uderzenie  palcami wskazującymi o podłogę ) 

Coraz prędzej z nieba spada. 

(przebieranie wszystkimi palcami) 

Jak z konewki woda leci. 

( uderzenie całymi dłońmi o podłogę) 

A tu – błyskawica świeci. 

( dziecko prostuje się, klaszcze w dłonie nad głową) 

Grzmot! 

( tupie stopami o  podłogę)  

Zabawę można powtórzyć 2, 3 razy  

 

7. Posłuchaj komunikatów pogody i połącz zegary  

z odpowiednimi  symbolami pogody. ( KP str 80) 

 

- rano o godzinie  8.00 padał deszcz ze śniegiem.  

- o godzinie 10.00 świeciło słońce. Niebo było bezchmurne. 

- wieczorem o godzinie 7.00 wiał silny wiatr i padał deszcz. 



 

8. Popatrz, jak są ubrane dzieci. O której wyszły z domu? 

     obok każdego dziecka zapisz odpowiednią godzinę. 

 

 

 

9. Powtórz i zapamiętaj  przysłowie związane z aktualnym miesiącem. 

„ Kwiecień plecień, bo przeplata 

   trochę zimy, trochę lata” 

                              „ Deszcze częste w kwietniu wróżą, 

                                 że owoców będzie dużo” 



Pytania  do dzieci  Jak pogoda towarzyszyła dzieciom w ” wiosennej  

wyliczance „ ? 

-  czy potrafisz wymienić  imiona wszystkich swoich koleżanek 

 i kolegów z przedszkolnej grupy? 

- jaki nastrój towarzyszy dzieciom podczas zgodnej zabawy? 

-  wzorując się na przedstawionym obrazku narysuj siebie pod 

parasolem,  używając ulubionych kolorów. 

 



                                Piątek 09.04.2021 r. 
Temat kompleksowy: Obserwujemy pogodę 
Temat zajęć: Kalendarz pogody 
 
1.Kwiecień jest bardzo kapryśnym miesiącem. W ciągu dnia na niebie 
może pojawić się słońce, za chwilę deszcz, deszcz ze śniegiem, wiatr  
z deszczem , lub śniegiem,   słońce ….

 
2. Zastanówcie się, jaka jest pozytywna  rola słońca w naszym życiu,  

w życiu roślin, zwierząt i całej naszej ziemi ?  

- a więc pozytywna siła:  słońce daje światło, ciepło, ogrzewa, suszy 

mokre ubrania, dzięki niemu rośniemy … 

- negatywna siła słońca: długotrwała susza, upały, brak wody i tym 

samym brak życia…… 

 3. Przygotuj proszę  kartkę papieru i kredki, a  następnie wykonaj 

następujące polecenia: 

- narysuj słoneczko na chmurce, 

- słoneczko nad chmurką, 

- chmurkę przed słoneczkiem, 

- chmurkę za słoneczkiem, 

- słoneczko pod chmurką, 

- słoneczko obok chmurki z prawej strony,  

- słoneczko obok chmurki z lewej strony, 

- słoneczko pomiędzy dwoma chmurkami 

4.  Kwiaty rosną – kwiaty zasypiają  (ćwiczenia dużych grup 

mięśniowych)  Przysiad podparty – kwiaty zasypiają 

Kwiaty rosną – dziecko wstaje powoli, unosi w gorę ręce, staje na 

palcach, wytrzymuje krótka chwilę , 



Kwiaty zasypiają – powoli przechodzi do przysiadu podpartego . 

 ćwiczenie można  powtórzyć 2, 3 razy. 

Słońce świeci deszcz – pada. Dziecko biega swobodnie ( zgodnie z 

wybijanym rytmem). Na hasło – deszcz pada  - podbiega pod ścianę i 

stoi nieruchomo do momentu,  aż usłyszy kolejne polecenie .. 

5.Zapraszam dzieci do wysłuchania opowiadania Justyny 

Martynowskiej „ Dom pod słońcem”  

             Dawno, dawno temu świat był bardzo dobry.  Pełen radości, 
miłości i przyjaźni.   Lecz ludzie, zaczęli  zapominać co to uśmiech, 
dobre słowo, braterstwo.  
 Patrzyło na ten świat słońce: piękne, złote  i ciepłe. 
 
 Pewnego dnia, słońce  postanowiło ukarać ludzi za zło, które 
wyrządzili sobie nawzajem. 
 Powiedziało: 
– Mam was dość, żyjecie dzięki mnie, to ja wam daję siłę i chęć do 
życia, lecz wy tego nie wykorzystujecie dobrze. Zgasnę więc. I tak się 
stało. 
Na świecie zapanowała ciemność. Źli ludzie cieszyli się. Radowali się, 
mówiąc: 
– Bardzo dobrze się stało, po co nam ten maruda. Zaczęli żyć bez 
słońca, lecz nagle okazało się, że z powierzchni ziemi zniknęły rośliny  

 (one nie mogą żyć bez słońca), potem 
zwierzęta (one nie mogą żyć bez roślin). Ludzie pozostali sami, głodni  
i zmarznięci. 
Cieszyły ich tylko wspomnienia o słońcu, jego cieple 
i radości, jaką ze sobą niosło. 
 
 Znaleźli się wśród ludzi mędrcy, którzy postanowili, że będą tacy jak 
chciało słońce: mili, dobrzy, prawi.  
A ponieważ nie tylko zło bywa zaraźliwe, ale dobro też, powoli cały  



 
świat stawał się dobry.  

                         
Ludzie zaczęli mieć nadzieję, znowu zaczęli wierzyć w dobro. 
Stworzyli wielki dom oparty na współczuciu, miłości, zaufaniu i 
braterstwie. 
Dziwny był ten dom, bo bez dachu, który chroniłby od zimna. Ludzie 
zaczęli błagać słońce: 
– Zostań naszym dachem, ciepłym i radosnym. 
I tak się stało. Słońce znowu zaświeciło. Przykryło dom ludzkości 
gorącą, wesołą tarczą dającą chęć do życia ludziom, roślinom 
 i zwierzętom. 

 
                     
  6. Pytania do dzieci : 
      - kto był bohaterem opowiadania? 

      - jak czuli się ludzie w swoim miejscu? 

      - co sprawiało, że czuli się dobrze? 

      - dlaczego słońce się pogniewało?     

      - co zrobiło słońce? 

      - jak odczuli to ludzie, a jak rośliny i zwierzęta? 

      - czy ciepło może dawać tylko słońce?, 

      - czy ludzie również mogą obdarowywać się ciepłem?      

      - jak wy rozwiązujecie swoje konflikty? 

7. W wolnej chwili wykonaj ćwiczenia ze strony 81, 82, 83     ( KP) 

 



8. Chętne dzieci zapraszam  do wykonania kalendarza pogody dla  

wybranego tygodnia w kwietniu  

Dzień tygodnia  
 

Tmp powietrza Zjawisko 
pogodowe 

Jaki mam 
nastrój 

Poniedziałek 
 
 
 
 

   

Wtorek 
 
 
 
 

   

Środa 
 
 
 
 

   

Czwartek 
 
 
 
 

   

Piątek 
 
 
 
 

   

Sobota 
 
 
 
 

   

Niedziela 
 
 
 
 

   

 



Symbole, które można użyć   w rubryce  zjawiska pogodowe.   

 

 

 

Symbole, które można użyć w rubryce  jaki towarzyszy mi  tym dniu 

nastrój. 

 

 



 


