
Data:22.06.2020

Temat: Czasem świeci słońce, a czasem pada deszcz.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

• śpiewa piosenkę i inscenizuje ją ruchem

• skacze obunóż przed siebie

• wypowiada się na temat wiersza

• tańczy w rytm muzyki

• Wymienia bohaterów i przygody jakie ich spotkały

• tworzy wydzierankę z gazety na podstawie czytanego wcześniej wiersza

• rysuje po śladzie 

• Buduje wysoką i niską wieże z klocków

1. „Wszyscy są witam was”- zabawa muzyczno – ruchowa

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

2. „Kto dalej skoczy?”- zabawa skoczna

Zadaniem dziecka jest skakanie obunóż przed siebie. 

3. „Deszczowe dziwaki”-słuchanie wiersza  Doroty Gellner, rozmowa na 

temat wiersza.

Gdy pada na nosy, gdy pada na krzaki,
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to budzą się zaraz deszczowe Dziwaki.

Deszczowe Straszydła. Deszczowe Potworki 

i prędko wyłażą z kałuży jak z norki.

Pod rynną się kąpią i myją tam uszy

i każdy się pluszcze, a żaden nie suszy.

Łóżeczek nie mają, kołysek nie znają

a swoje maluchy w kaloszach huśtają.

Pytania do wiersza:

• Gdzie mieszkają Deszczowe Dziwaki?

• Kiedy budzą się Deszczowe Dziwaki?

• Co Dziwaki robią pod rynną?

• W czym huśtają swoje maluchy?

4. „Taniec deszczowych dziwaków” zabawa muzyczna 

Dziecko otrzymuje podwójną strony gazety z wyciętym na środku otworem na 

głowę. Wkłada je przez głowę jak pelerynę. Następnie tańczy w rytm muzyki . 

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

5. „Popołudnie z książką” czytanie bajki wybranej przez dzieci.

6. „Deszczowe dziwaki” zabawa plastyczno- manualna

Dziecko wydziera z kolorowych gazet dowolne kawałki i nakleja je na dużą 

kartkę papieru. Tworzy w ten sposób Deszczowego Dziwaka i wymyśla dla 

niego imię. 

7. „Deszczowe chmury” ćwiczenia grafomotoryczne  (zał. 1) 

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


8. „Niska-wysoka” zabawa konstrukcyjna  z wykorzystaniem dostępnych 

klocków

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi oraz pracami plastycznymi. 

Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania i 

wysyłać e-mailem na adres bratkip5@wp.pl . Wszystkie Wasze prace będą zamieszczane na stronie 

internetowej przedszkola Życzymy miłej zabawy.
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