
PROPOZYCJE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI Z GRUPY JEŻYKI

20.03.2020-26.03.2020 Temat tygodnia: Marcowa pogoda

Drodzy rodzice! Zadania te to jedynie propozycje dla was i waszych dzieci, jednak gorąco zachęcamy aby w miarę 
możliwości i wolnego czasu wykonać je wspólnie. Eksperymenty i zadania badawcze nie wymagają specjalistycznego 

sprzętu, pracujemy na rzeczach dostępnych w każdym domu.

1. Opowiadanie A. Widzowskiej Marcowa pogoda.

– Tato, twoja zupa jest najpyszniejsza na świecie! – powiedział Olek, prosząc o dokładkę.
– Bardzo się cieszę, że ci smakuje – odparł tata, mieszając w wielkim garze.
– Nauczysz mnie gotować taką jarzynkową zupę?
– Proszę bardzo. Potrzebne będą warzywa: marchewka, seler, por, korzeń pietruszki, kalafior lub brokuł, 
zielony groszek…
– Ojej! Aż tyle? – zdziwił się chłopiec.
– Tak. To dzięki warzywom zupa jest taka pyszna.
– I zdrowa – dodał Olek.
– A na drugie danie będą dzisiaj twoje ulubione naleśniki z masą jabłkową – tata uśmiechnął się do synka.
– Mniam!
Tego dnia Ada z mamą pojechały w odwiedziny do cioci, więc po obiedzie i krótkiej zabawie Olek poprosił tatę 
o wyjście na spacer.
– Dobrze, ale musimy się ciepło ubrać, bo pogoda zmienia się z minuty na minutę – odparł tata.
– Przecież świeci słońce. Nie chcę żadnej kurtki i czapki – stwierdził Olek, wyglądając przez okno. – Jest 
wiosna.
– Synku, jest dopiero marzec i może nawet spaść śnieg.
– Śnieg? Tato, przecież za chwilę przylecą bociany. Nie może im napadać do gniazda! – oburzył się Olek.
– Jest takie przysłowie o pogodzie: „W marcu jak w garncu”, czyli w garnku – wyjaśnił tata.
Chłopiec nie bardzo rozumiał, co to znaczy. Samodzielnie zasznurował buty, bo nauczył się tego w przed-
szkolu. Nie chciał jednak założyć ani kurtki, ani czapki.
Na dworze świeciło ciepłe słońce. Ptaszki świergotały radośnie i przenosiły w dziobkach gałązki, puch i suchą 
trawę do budowy gniazd. Olek z tatą dotarli na plac zabaw, ale w tej samej chwili na niebie pojawiły się 
ciemne chmury. Momentalnie zrobiło się zimno, wiatr rozkołysał drzewa i huśtawki, a krople deszczu zaczęły 
bębnić po zjeżdżalni dla dzieci. Na szczęście tata miał w torbie kurtkę i czapkę Olka i szybko ubrał synka. 
Schowali się pod daszkiem, czekając na poprawę pogody. Deszcz jednak zrobił im psikusa i zamienił się w… 
kulki.
– Tato, z nieba spadają lody! – zawołał chłopiec, kładąc na rączce zimną kuleczkę.
– To jest grad – wyjaśnił tata. – Lodowe kulki. Musimy to przeczekać.
Po pewnym czasie niebo znów zrobiło się błękitne, słońce wystawiło promyczki i ogrzało zmarznięte buzie.
– Widzisz, mówiłem! „W marcu jak w garncu”, czyli pogoda pełna niespodzianek: raz słońce, raz grad, raz 
spokój, raz wiatr… Do wyboru, do koloru – zaśmiał się tata.
– Zupełnie jak w garnku z twoją zupą. Groszek i marchewka, seler i…
– Rzodkiewka! – dokończył rymowanie tata.
A wieczorem, kiedy Ada z mamą wróciły do domu i usłyszały o przygodzie z gradem, mama wymyśliła wesołą 
piosenkę:
Zupa z jarzynek dobra na wszystko.
Bocian już wrócił, stoi nad miską.
I w swoim gnieździe woła radośnie:
– Nalejcie zupy zmarzniętej Wiośnie!

2. Propozycja pytań do dyskusji na temat opowiadania:
Co tata przygotował na obiad?
Dokąd poszli po obiedzie tata i Olek?
Czy Olek ubrał się właściwie, gdy wychodzili na spacer?
Jaka niespodzianka spotkała Olka i jego tatę na spacerze?
Co zrobił tata?
Co znaczą słowa: „W marcu jak w garncu?”

3. Garnki różnej wielkości i pokrywki do nich
Prosimy dziecko, aby ułożyło garnki w kolejności od najmniejszego do największego oraz dobrało do 
nich odpowiednie pokrywki. Można dodatkowo garnki np. przeliczyć.

4. Ćwiczenia dużej motoryki i małej motoryki – Chmury i deszcz. Dzieci rysują w powietrzu duże chmury: 
najpierw prawą ręką, potem lewą ręką i obiema rękami. Następnie unoszą ręce wysoko nad głową i 



palcami naśladują padający deszcz, poruszając rękami z góry na dół. Kucają, uderzając palcami w 
podłogę: najpierw powoli, a potem coraz szybciej i mocniej – naśladują ulewę.

5. Zabawa badawcza Deszczowy eksperyment.
Miska, dwie szklanki wody, cztery szklanki mąki ziemniaczanej, barwnik spożywczy (opcjonalnie).
Dziecko próbuje najpierw złapać w ręce samą wodę. Następnie z pomocą dorosłego wyrabia masę z przygo-
towanych składników. Dzieci, bawiąc się nad miską (tworząc np. kulki lub kładąc masę na dłoni), obserwują, 
co dzieje się z powstałą cieczą.
Ciecz nienewtonowska to płyn, który pozornie przeczy prawom fizyki. W spoczynku, bez działającej na niego 
żadnej siły, zachowuje się jak zwykła ciecz, ale gdy tylko dostarczymy mu jakąś energię, np. poprzez nacisk, 
ciecz ta zachowuje się jak ciało stałe.

6. Zabawa badawcza Jak powstaje deszcz?
Słoik, gorąca woda, talerzyk, kilka kostek lodu.
Wlewamy do słoika gorącą wodę i przykrywamy słoik talerzykiem, na którym kładziemy kilka kostek lodu. 
Wspólnie obserwujemy zjawisko tworzenia się pary wodnej, która w kontakcie z zimnym talerzykiem (kostkami 
lodu) zaczyna się skraplać.

7. Zabawa ruchowa Skaczemy przez kałuże.
W miarę możliwości w obecnych warunkach starajmy się przeprowadzić zabawę na powietrzu (jeśli 
mieszkamy w domku, mamy ogród, itp.) Jeśli nie mamy możliwości wyjścia na powietrze możemy wyciąć z 
dziećmi z papieru kontury kałuż lub wykorzystać inne materiały (szmatki, paski do spodni, poduszki). 
Rozkładamy nasze „kałuże” w różnych miejscach i zachęcamy dziecko do przeskakiwania przez nie.

8. Karta pracy:
Trzylatki nr 7, Czterolatki nr 21.

9. Zagadki dotyczące elementów marcowej pogody. 

Widzisz je za dnia na pogodnym niebie, 
za to w dzień pochmurny chmurka chowa je za siebie. (słońce)

Gdy jest ciemna, to już wiesz,
że lada moment spadnie z niej deszcz. (chmura)

Mówimy, że coś jest białe jak... (śnieg)

Spada z chmury na ziemię – kapu-kap.
Gdy tak się dzieje, parasolkę złap! (deszcz)

Gdy niebo się chmurzy,
a czasem w czasie burzy
pojawia się nagle jasny znak na niebie
– musisz wtedy uważać na mnie i na siebie! (piorun)

Szumi wokół nas,
nawet tam, gdzie las,
szszszszsz... (wiatr)

10. Oglądanie w telewizji prognozy pogody na kolejny dzień i ocenianie czy się sprawdziła. Zwracanie uwagi 
na symbole pogodowe w prognozie.

11. Przypomnienie znaczenia przysłowia W marcu jak w garncu i wspólne gotowanie.
Jaką zupę można zrobić, mając garnek i warzywa? 


