
Propozycje działań i aktywności w domu dla 

dzieci  z gr. VI 

 

Temat tygodnia; Ach ta pogoda 

Poniedziałek: 27.04.2020r. 

 

Temat dnia: obserwujemy pogodę 

Cele 

Dziecko: 

- ćwiczy mięśnie narządów mowy 

- tworzy gwiazdę skojarzeń, dokonuje klasyfikacji konotacji w czasie myślenia 

kombinacyjnego 

- uczestniczy w ćwiczeniach porannych 

- obdarza uwagą osobę dorosłą w czasie słuchania wiersza oraz ciekawostek 

- wykonuje ćwiczenia kształtujące celność, kontroluje ruch 

 - określa kierunki i ustala położenie na planszy, odczytuje współrzędne 

- posługuje się opisem symbolicznym 

- projektuje kalendarz pogody i uczestniczy w systematycznym rejestrowaniu 

zjawisk pogodowych 

- wie, jak należy dbać o zdrowie w czasie różnych warunków pogodowych; 

dostosowuje ubiór do pogody 

- przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy 

- odczytuje rebusy fonetyczno-literowe 

- układa i rozwiązuje zagadki słowne o znanych zjawiskach, określa ich 

charakterystyczne cechy 

- wyraża ekspresję twórczą podczas malowania akwarelami 

- obserwuje przyrodę i dzieli się swoimi spostrzeżeniami 

- eksperymentuje, porównuje deszczówkę z wodą z kranu 

- uczy się cierpliwości 

 

 

 



1. Uwaga! Pada deszcz – zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami 

ortofonicznymi. Ustalamy z dziećmi miejsce, w którym będą się mogły 
schronić przed deszczem (np. dywan). Dzieci biegają swobodnie. Na hasło: 

Deszcz pada, biegną na wcześniej wyznaczone miejsce, przykucają i 
naśladują odgłosy spadających kropel – kap, kap, kap. Jeśli usłyszą hasło: 
Burza, naśladują odgłosy grzmotów i groźny szum wiatru, na hasło Już nie 

pada, dzieci spacerują oddychają głęboko (wdech nosem, wydech ustami z 

artykulacją aaaaa) rześkim powietrzem. 

2. Pogoda – gwiazda skojarzeń, trening kreatywności. Wypowiadamy 
głoskami słowo, które będzie stanowiło punkt wyjścia do budowania 

skojarzeń. W pierwszej kolejności zadaniem dzieci jest tupnąć o podłogę. 
Natomiast gdy zauważą ulewę – pięć kropel, uderzają miarowo obiema 

złączonymi stopami. Przedszkolaki muszą utrzymywać koncentrację, gdyż 

wydajemy polecenia tylko w formie obrazkowej. 

3. Na wietrze – zabawa ruchowa przy muzyce. Dzieci obserwacją zachowania 
krepiny w powietrzu: Za chwilę wprawię w ruch pasek krepiny. Przyjrzyjcie 

się uważnie, w jaki sposób się porusza? Co muszę robić, by lekko się 
przemieszczał, a co, by trzepotał?. Podczas krótkiej rozmowy Stosujemy 
różne określenia dotyczące ruchu krepiny, by poszerzyć zasób słów dzieci: 

kręci się, buja się, delikatnie faluje, lekko spada, trzepoce. Po krótkiej 
demonstracji zachęca dzieci do zabawy z krepiną przy muzyce. 

Przedszkolaki, trzymając za jeden koniec, wprawiają paski w ruch.  

4. Kwietniowa pogoda – zestaw ćwiczeń porannych. 

5. Wiosenne opady – wysłuchanie wiersza „Ulewa” M. Strzałkowskiej i 

rozmowa na temat treści utworu i wiosennych opadów. 

Ulewa 

Ptak się kuli pośród liści, 

mokną drzewa, mokną krzewy, 

a ja biegnę przez kałuże, 

a ja biegnę wśród ulewy… 

Drży na deszczu pączek róży, 

mokną grusze i jabłonie, 

a ja biegnę przez kałuże, 

krople deszczu łapię w dłonie… 

Kiście bzu zwiesiły głowy, 

mokra ziemia pachnie deszczem, 

a ja krzyczę prosto w chmury: 

– Padaj, deszczu! Padaj jeszcze! 



6. Po wysłuchaniu wiersza prowadzący inicjuje rozmowę, zachęca do 

odpowiedzi na pytania i wykonania zadań: Jaka pogoda została 
przedstawiona w wierszu? Opiszcie, które fragmenty wiersza potwierdzają 

wasze przypuszczenia, Jaki tytuł nadalibyście usłyszanemu tekstowi? Czy 
chcecie się dowiedzieć, jaki tytuł nadała wierszowi autorka? Co to jest 
ulewa? Jakie inne zjawiska pogodowe, oprócz ulewy, można zaobserwować 

wiosną za oknem?.  Przekazujemy dzieciom kilka ciekawostek na temat 
kwietniowych opadów: Ulewa to rodzaj mocnego deszczu. Deszcz jest 

najczęstszym rodzajem opadów powstającym z chmur i wracającym na 
ziemię w postaci kropelek. Maleńkie krople parującej wody unoszą się, 
łączą ze sobą, tworzą chmury .Stają się cięższe i spada deszcz. Może być 

drobny, zwany mżawką, lub wielki, gęsty, ulewny, o którym czasem mówi 
się „oberwanie chmury”. Gdy temperatura spadnie poniżej zera, pojawia 

się mróz, z chmur lecą zamarznięte kropelki, zamienione w 
sześcioramienne kryształki lodu, czyli śnieg. Mają one różne kształty: 
igiełek, gwiazdek albo śnieżynek. Natomiast podczas ładnej pogody może 

padać grad. To krople deszczu, które zamarzły w wielkiej, lodowatej 
chmurze, mają różną wielkość. Zatem opad atmosferyczny to woda, która 

spada z różnym natężeniem i pod różną postacią: deszczu, śniegu i gradu. 

7. Wiosenny kalendarz pogody – założenie tygodniowego kalendarza zjawisk 

pogodowych. Wyjaśniamy zasady działania kalendarza pogody z 
„Wyprawki”, ustala z przedszkolakami najlepszy czas obserwacji, po 

którym będą notować swoje spostrzeżenia, a także opisuje elementy 
składowe, które się tam znajdują: nazwy dni tygodnia, czas, symbole 
obserwowanych zjawisk oraz odpowiedni sposób ubioru na każdy dzień. 

Zwraca uwagę na naukę dobierania właściwego ubrania stosownie do 
pogody. Rozkłada różne elementy garderoby, np. sandały, kalosze, 

trampki, czapkę z daszkiem, czapkę na chłody, płaszcz przeciwdeszczowy, 
ciepłą kurtkę, długie spodnie, okulary przeciwsłoneczne, parasol, szalik, 

polar. Przedszkolaki wybierają i ubierają trójkę spośród siebie na różne 
warianty pogodowe. Uzasadniają swój wybór. Prowadzący wyjaśnia, co 

oznacza ubiór „na cebulkę”. 

8. Deszczowa wiosna – praca plastyczna, malowanie farbami. Można 

zastosować znana już dzieciom techniką malowania na mokrej kartce 

9. Zachęcamy w miarę możliwości do spacerów i obserwowania bieżących 

zjawisk atmosferycznych: słońce, które na pewien czas chowa się za 
chmurami, deszcz, wiatr. Wspólnie można skonstruować deszczomierzna 
deszczówkę. Przecinamy nożykiem plastikową butelkę na pół odwracamy 

górną część, która utworzy lejek, i wsuwamy ją do butelki. Umieszczamy 
deszczomierz na otwartej przestrzeni. Każdorazowo po deszczu dzieci 

zaznaczają flamastrem na butelce poziom wody. Już po zebraniu 
deszczówki porównują ją z wodą z kranu, filtrują przez watę, dzielą się 
swoimi spostrzeżeniami. Natomiast od razu mogą sprawdzać, jak szybko 

znikają kałuże, woda wsiąka w różnego rodzaju materiały: piasek, beton, 

drewno. Po obserwacji dzielą się spostrzeżeniami. 

Życzymy przyjemnej zabawy! 

 



 

 


