
Drodzy Rodzice oto propozycje zabaw dla dzieci na wtorek  24 marca.  

Życzymy miłej zabawy 

Dzień 2 Marcowe zamieszanie 

1. Słuchanie piosenki Pada deszcz (sł. i muz. Bożena Forma) w wykonaniu N. lub jej nagrania 

z płyty CD. Link do piosenek z naszej płyty umieszczony w naszej zakładce 

I. Pada deszcz kapu, kap, 

idą dzieci człap, człap, człap. 

Idzie też Oli brat 

po kałużach człap, człap, człap. 

Ref.: Dziś od rana deszczyk pada, 

z deszczem świetna jest zabawa. 

II. Pada deszcz kapu, kap, 

wszyscy tańczą szlap, szlap, szlap. 

I ja też, szlap, szlap, szlap, 

tańczę z deszczem chlap, chlap, chlap. 

Ref.: Dziś od rana… 

 

Rozmowa na temat piosenki 

- O czym jest ta piosenka? 

− Czy spacer w deszczu może sprawić nam przyjemność? 

−Co zabieramy ze sobą, wychodząc na spacer w deszczowy dzień? 

 

2.  Słuchanie wiersza Bożeny Formy Marcowe kaprysy. 

Wymieszał marzec pogodę w garze. 

– Ja wam tu wszystkim zaraz pokażę. 

Śnieg i przymrozki, deszczową słotę, 

 

słońca promieni dorzucę trochę. 

 

Domieszam powiew wiatru ciepłego, 

 

smutno by w marcu było bez niego. 

 

Deszczu ze śniegiem troszeczkę dodam, 



będzie prawdziwa marcowa pogoda. 

 Rozmowa na temat wiersza. Zapoznanie z symbolami pogody. Rodzic pyta: Co robi marzec? Jaką 

pogodę wrzucił marzec do garnka? Jaka jest prawdziwa marcowa pogoda? 

 

3. Kolejna propozycja to Zabawy badawcze –mieszanie kolorów. 

 Dla dziecka: pędzel, plastikowy talerz, sześć wacików kosmetycznych; trzy miseczki z wodą 

zabarwioną na kolor np.: czerwony, żółty, niebieski; trzy kroplomierze, talerzyk plastikowy na sól i 

mleko, sól, mleko, płyn do mycia naczyń, kilka patyczków kosmetycznych. Dzieci mieszać będą 

farby zamiast różnych symboli pogody. Rodzic przygotowuje trzy miseczki z wodą zabarwioną na 

kolor np.: czerwony, żółty, niebieski. Przed dzieckiem ustawia duży plastikowy talerz. Układa na 

nim sześć wacików kosmetycznych. Dziecko zanurza pędzel w wybranej miseczce z wodą i 

nanoszą ją na wacik. Obserwują, jak łączą się kolory. Nazywają barwy, jakie powstają po 

zmieszaniu kolorów podstawowych. 

4. • Rodzic przygotowuje plastikowe talerze, do których wsypuje sól oraz miseczki z kolorową 

wodą z poprzedniego ćwiczenia. Dzieci za pomocą kroplomierza umieszczają na podkładzie z 

soli kolorowe krople. Obserwują efekty 

5. • Marcowy obrazek – rozdmuchiwanie barwnej plamy, dorysowywanie elementów 

tworzących jedną całość.Biała kartka dla każdego dziecka, tusz, kroplomierz, kredki. Rodzic 

układa na stoliku kartki, tusz, kroplomierz. Dzieci za pomocą kroplomierza umieszczają na 

kartkach kroplę tuszu, którą potem rozdmuchują. Dorysowują do tak powstałej barwnej 

plamy różne elementy, tworząc wiosenny obrazek. Nadają tytuł swoim pracom. 

6. • Wycinanie sylwet kropelek deszczu po linii i ich liczenie. Narysowane na kartce sylwety 

kropelek deszczu, nożyczki, biała kartka. dziecko wycinana pięć sylwet. Układa je obok siebie 

na stole i liczy, dotykając każdej sylwety palcem. 


