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               ACH, TA POGODA! 

Dzień zagadek 

 

 

Witajcie Tygryski w ten piątkowy poranek. Zachęcam do zapoznania się z propozycjami 

zabaw i zajęć, które dla Was przygotowałam. Powodzenia 

Propozycje zabaw i zajęć związane z dzisiejszą tematyką: 

1. „Fit kids”- trening ogólnorozwojowy. 

 

Aktywność fizyczna to doskonały sposób na rozładowanie nadmiaru energii i 

usprawnienie motoryki dużej. Zapraszam Tygryski do wykonania wspólnych ćwiczeń 

z rodzeństwem bądź rodzicem. Poranny trening doda Wam energii oraz sprawi, że 

będziecie mieć lepsze samopoczucie. Powodzenia 

 

Link do treningu ogólnorozwojowego: 

https://www.youtube.com/watch?v=s8QAV8Mj1do 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s8QAV8Mj1do


 

2. „Pogodowa joga”- ćwiczenia gimnastyczne. 

 

Po wykonaniu intensywnego treningu zapraszam Was na odrobinę relaksu i 

wyciszenia podczas jogi. Poproście rodziców o włączenie relaksacyjnej muzyki i 

naśladujcie ruchy wykonywane przez rodzica. 

 

 



3. „Deszczowy spacerek”- zabawa paluszkowa. 

 

Pora na zabawę paluszkową pt. „Deszczowy spacerek”. Waszym zadaniem oraz 

rodziców będzie ilustrowanie ruchami obu rąk i palców treść utworu. Dobrej zabawy! 

Poszła pani na spacerek.( Dzieci chodzą palcami wskazującym i środkowym po  

stoliku, w jednym kierunku) 

Deszczowe chmury przywiał wiaterek. (delikatnie dmuchają,) 

Gdy daleko od domu już była, 

deszcz zaczął padać – parasol rozłożyła. ( układają jedną dłoń poziomo i wsuwają  

pod nią drugą dłoń ułożoną pionowo,)  

Gdy kropla za kroplą spadała, (stukają palcami jednej dłoni po zewnętrznej stronie  

drugiej dłoni) 

pani pod parasol się schowała.( kładą jedną dłoń poziomo i wsuwają pod nią drugą  

dłoń ułożoną pionowo,) 

Gdy deszczyk przestał padać, parasol złożyła i do domu wróciła. (chodzą palcami  

wskazującym i środkowym po stoliku, w odwrotnym kierunku niż poprzednio). 

 

 



4. „Szyfrowana pogoda”- rozwiązywanie zagadek o zjawiskach pogodowych. 

 

Jeśli chcecie dowiedzieć się co składa się na pogodę proponuję Wam rozwiązać kilka 

zagadek. 

 

 

Gdy słońce świeci i deszczyk pada, 

ona na niebie cudnie się rozkłada. (TĘCZA)  

 

Płyną po niebie wielkie, kłębiaste, 

czasem gradowe, czasem pierzaste. ( CHMURY) 

 

Ono latem najmocniej grzeje i sprawia,  

że skóra brązowieje.( SŁOŃCE) 

 

O szyby dzwoni kroplami, muzykę cudną układa, 

kiedy uważnie posłuchasz, możesz z nim cicho pogadać (DESZCZ) 

 

Lodowe kule z nieba spadają, 

na szybach i dachach muzykę grają (GRAD) 

 

Kiedy błyska, gdy ulewa, 

wicher wieje, łamie drzewa. 

Znak , że idzie duża 

groźna, straszna… ( BURZA) 

 

Co to za olbrzym 

tak dmucha gdzieś z nieba, 

że czapki na głowach, 

aż przytrzymać trzeba. (WIATR) 

 

Wszyscy mówimy, 

że biała jak mleko. 

Przez nią nie widzimy, 

tego co daleko. (MGŁA) 

 

Srebrne kropelki na trawie 

rankiem połyskują, 

gdy słońce zaświeci, 

szybko wyparują. (ROSA) 

 

 

 

 



5. Karta pracy. 

 

Narysuj tyle elementów, ile wskazuje liczba kropek. 

 

 



6. „Pogodowe puzzle”- wytnij wzdłuż linii, a potem ułóż i przyklej na kartce.   

 

 

Owocnej pracy Miłego dnia  p.Aneta 


