
WTOREK  6.04.2021 r.  

           ACH, TA POGODA! 

Jaka może być pogoda? 

 

 

 

Dzień dobry Tygryski! Witam Was serdecznie we wtorek. Śniadanko zjedzone? 

Wyspaliście się? Jeśli tak, to zapraszam Was do zapoznania się i wykonania zadań, 

które dla Was przygotowałam. W tym tygodniu będziemy omawiać temat o pogodzie. 

Dobrej zabawy! 

Propozycje zabaw i zajęć związane z dzisiejszą tematyką: 

1. Zestaw ćwiczeń porannych „Kwietniowa pogoda”. 

 

Na początek zapraszam Was do krótkiej gimnastyki z rodzicami bądź 

rodzeństwem. Przygotujcie sobie szaliki, ponieważ będą one nam potrzebne do 

zajęć. 

 

 
 



 „Wiatr”- dziecko łączy się w parę z rodzeństwem/ rodzicem i stają 

naprzeciwko siebie. Wyciągają do siebie skrzyżowane ręce i łapią się 

dłońmi, tworząc wiatraczek. Na słowo rodzica: Wietrzyk- zaczynają powoli 

wirować, trzymając się mocno. Tempo ich obrotów może wzrosnąć, gdy 

usłyszą: Wichura. Na hasło: Zmiana kierunku wiatru- kręcą się w drugą 

stronę. Należy często zmieniać kierunek obrotów i regulować ich 

natężenie. Zabawę przerywamy słowami: Bezwietrzna pogoda. 

 „Sięgając chmur”- dziecko z siadu kucznego powoli podnosi się, wstaje, 

prostuje, wspina się na palce, wyciąga do góry ręce tak, jakby chciało 

sięgnąć nieba, chmur. Na klaśnięcie rodzica dziecko przysiada, powracając 

do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie można powtórzyć kilkakrotnie. 

 „Słoneczko”- dziecko kładzie szalik na podłodze i wchodzi do środka 

uformowanego z niego koła. Staje na jednej nodze. Drugą unosi i 

wyciągniętymi do przodu palcami stopy rysuje promienie słońca od brzegu 

szalika na zewnątrz. Jeśli nie może utrzymać równowagi, ,może unieść 

ramiona i rozłożyć je na boki. W czasie „rysowania” obraca się delikatnie 

na nodze wewnątrz koła. Po zatoczeniu koła zmienia nogę. 

 „Ścieżka z kałużami”- rodzic wyznacza dziecku ścieżkę z „kałużami”. Na 

odcinku kilku metrów rozkłada kartki papieru, które będą kałużami. 

Zadaniem dziecka jest przedostanie się ścieżką do wyznaczonego miejsca, 

ale w taki sposób, by ominąć, przeskoczyć „kałuże” i nie „zamoczyć ” nóg. 

Dziecko przemieszcza się, wykonując podskoki na obu nogach. 

 „Relaks w pogodny dzień”- dziecko stoi w lekkim rozkroku i wykonuje 

spokojny wdech nosem i wydech ustami zakończony rozluźnieniem całego 

ciała. 

 

2. „Wiosenny kalendarz pogody”- założenie tygodniowego 

kalendarza zjawisk pogodowych. 

 

Korzystając z okazji, iż omawiamy w tym tygodniu temat związany z pogodą, 

chciałabym Was gorąco zachęcić do jej obserwacji. Uzupełniajcie z rodzicami  

kalendarz pogody w którym od wtorku do niedzieli (6.04-9.04.2021 r.) będziecie 

wklejali odpowiednie symbole pogodowe oraz wpisywali z rodzicami temperaturę 

jaka była rano, popołudniu i wieczorem każdego dnia. 

Poproście rodziców o wydrukowanie kalendarza pogody i oznaczeń pogodowych, 

które będą Wam potrzebne w tym tygodniu. 

Udanych obserwacji pogodowych! 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 



3. „Pogoda w czterech porach roku” –  słuchanie opowieści 

relaksacyjnej. 

 
Posłuchajcie krótkiej, relaksacyjnej opowieści czytanej przez rodzica. 

Opowiedzcie rodzicowi o jakiej porze roku była mowa w treści utworu. Pod 

tekstem znajdują się piktogramy zjawisk pogodowych w różnych porach roku. 

Waszym zadaniem będzie wybranie tych, o których słyszeliście w opowiadaniu i 

pokolorowanie ich. 

 

Idziesz powoli, rozglądasz się. Wiosna zagościła już na dobre. Motyl frunie między 

kolorowymi kwiatami, a trawa zazieleniła się na łące. Między drzewami 

przebłyskują promienie słońca. Delikatnie muskają skórę. Bezchmurne niebo 

zachwyca swoim kolorem, a delikatny wietrzyk lekko porusza włosami. Oddychasz 

równo, spokojnie, słuchasz śpiewu ptaków. W oddali słyszysz, jak spływa strumień. 

Delikatnie prześlizguje się między kamieniami. Woda pluszcze. Siadasz pod 

drzewem. Na niebie pojawił się obłoczek. Patrzysz, jak płynie. Powoli zaczyna 

padać deszcz... kap, kap, kap. Delikatne krople spadają na trawę, kwiaty. 

Wystawiasz rękę... deszcz spływa po Twojej dłoni. Słyszysz delikatny szum wiatru. 

Wychodzi słońce. Motyle wracają nad łąkę. Wstajesz i idziesz do domu. Czujesz się 

wypoczęty.  

 

 

  

 
 



4. „Pogodny masażyk”- masażyk relaksacyjny. 
 

Teraz pora na odprężenie i relaks. Wykonajcie masażyk na placach brata/siostry 

lub rodzica. 

 

Jaka dziś pogoda? 

Może słońce mocno świeci? 

(okrężne ruchy dłońmi) 

Albo lekki deszczyk kropi? 

( naśladowanie opuszkami palców kropli) 

Nie, to pan deszcz buty topi. 

(szybkie i mocne ruchy palców) 

A może ulewa nas zalewa, 

( oklepywanie całymi dłońmi) 

lub piorun trzaska w drzewa. 

( klaśnięcie ponad ciałem) 

Potem w ziemię szybko leci. 

(opadnięcie dłoni na ciało) 

Zastanówcie się dzieci! 

 
 

5. Piosenka „4 pory roku- deszcz, śnieg, wiatr i słońce”. 

 
Posłuchajcie piosenki o porach roku i pogodzie jej towarzyszącej, czyli wietrze, 

słońcu, deszczu i płatkach śniegu. 

 

Link do piosenki: 

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

 

 

 

 

 
 

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


6. Karta pracy. 

 
Pokoloruj według kodu. 

 

 



7. Praca plastyczna „Pogoda”. 

 
Dzisiaj proponuję Wam pracę plastyczną pt. „Pogoda” . 

Do jej wykonania potrzebujemy: 

 

 wycięte symbole pogody 

 sznurek 

 patyczek do szaszłyków 

 plasteliny 

 kredki 

 kartki A4 

 

Na kartce papieru montujemy przy pomocy plasteliny patyczek do szaszłyków, na 

który są nawlekane symbole pogody: chmurki, słoneczko, śnieżynki. Na kartce pod 

tymi symbolami dzieci rysują "efekty" pogody: tęczę, rośliny itp. 

 

 
 

 

Pozdrawiam i życzę miłego dnia. p. Aneta :) 


