
WTOREK 
 
 

 
We wtorek przedszkolaki zapoznają się z wybranymi zjawiskami atmosferycznymi oraz wykonają 
prace plastyczną „Parasol i krople deszczu”. Wezmą udział w ćwiczeniach oddechowych, a także 
nauczą się pierwszej i drugiej zwrotki piosenki „Przyszła wiosna”. 

Wtorek: Wiosenna pogoda 
 

1.”Ciało do ciała” – przywitanie z dziećmi – dziecko z rodzicem witają się zbliżając do siebie 
poszczególne części ciała. 

  Witają się nasze ręce – podajemy sobie ręce 
 Witają się nasze nogi –  dotykamy się nogami 

 Witają się nasze łokcie – dotykamy się łokciami 
 Witają się nasze stopy –  dotykamy się stopami  

 Witają się nasze głowy –  dotykamy się głowami 
 Witają się nasze ciała – przytulamy się do osoby obok 

 
2. ,,Zjawiska pogodowe” – zabawa dydaktyczna – dzieci oglądają wybrane zjawiska pogodowe 
(deszcz, grad, burza, tęcza) i wraz z rodzicem nazywają  je. 



 

 

 

 

3. ,,Silny wiatr” - zabawa logopedyczna z użyciem dmuchajki.  



 Wkładamy słomkę w dziurkę w zakrętce. 
 Z chusteczki formujemy kulkę i wkładamy do dmuchajki. 

 Dmuchamy w słomkę i obserwujemy co dzieje się z papierową kulką. 

 

4. ,,Wiosenna pogoda”-  zabawa dramowa – dziecko naśladuje : 

 biegnie w miejscu na paluszkach jakby chciało schować się przed deszczem, 
 robi wielkie kroki tak, jakby chciało ominąć kałuże, 
 maszeruje w miejscu z uśmiechem na twarzy, jakby szło na spacer w słoneczny dzień,    
 kręci naprzemiennie ramionami tworząc lekki wiatr. 

 

5.  „Wesołe parasole”- praca plastyczna. 

 

https://ekodziecko.com/dmuchajka-eksperyment-z-latajaca-kulka
http://madeline-gtp.blogspot.com/2015/10/przed-jesiennym-deszczem-ochroni-nas.html


1. W centralnej części kartki przyklejamy złożoną pół papilotkę, jako ,,górę” parasola. 
2. Doklejamy drucik kreatywny lub wałeczek z plasteliny, który służył będzie jako rączka 

parasolki. 
3. Z kulek waty formujemy chmury i przyklejamy je na górze kartki. 
 
 
6. ,,Przyszła wiosna” – osłuchanie z piosenką – dziecko aktywnie słucha piosenki. Ma za zadanie 
odpowiedzieć na następujące pytania: 

https://www.youtube.com/watch?v=KnSdnn56cxs – piosenka ,,Przyszła wiosna” 

 Jaka pora roku przyszła do nas w piosence? 
 Po jakiej porze roku przychodzi do nas wiosna? 
 Po czym możemy poznać, że przyszła wiosna? 

 

Przyszła wiosna 
Przyszła do nas piękna wiosna, 
zima w zapomnienie gdzieś poszła. 

Kwiatów wiele pachnie mi, 
to są te radosne dni. 

Kwiatów wiele pachnie mi, 

to są te radosne dni. 
 

Jest zielona wokół wszędzie, 
i już ptaszek latać będzie. 

Kwiatów wiele pachnie mi, 

to są te wiosenne dni. 
Kwiatów wiele pachnie mi, 

to są te wiosenne dni. 

 
Kukułeczka śpiewa głośno, 

bardzo Cię kochamy wiosno. 
I baranek trawę ję, 

każdy się radować chce. 

I baranek trawę ję, 
każdy się radować chce. 

 
7. ,,Wiosenny spacer” – zabawa ruchowa – dziecko przemierza pokój  krokiem dostawnym                          
w rytmie piosenki „Wiosna, wiosenka”. Zabawę prowadzimy przez czas trwania piosenki. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KnSdnn56cxs

