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               ACH, TA POGODA! 

Pogoda może nas zaskakiwać 

 

 

 

Dzień dobry Tygryski!  Pora rozpocząć kolejny dzień. Mam nadzieję, że jesteście 

wyspani i wypoczęci, bo czeka na Was kolejna porcja zadań do wykonania. 

Owocnej pracy! 

Propozycje zabaw i zajęć związane z dzisiejszą tematyką: 

1. „Muzyczna gimnastyka”- poranne ćwiczenia ruchowe. 

 

Środowy poranek zacznijmy od porannej gimnastyki, która pobudzi Was do 

działania i doda Wam energii. Zaproście do wspólnych ćwiczeń brata/siostrę 

lub  rodziców.  

 

Link do gimnastyki: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


2. „Pogodowe memo”- gra pamięciowa. 

 

Proponuję Wam teraz zagranie z rodzicami/rodzeństwem w „Pogodowe 

memo”. Przygotowałam dla Was 8 par kart z różnymi zjawiskami 

pogodowymi. Wszystkie karty leżą rewersem do góry. Jako pierwszy 

odwracasz kartę, pokazujesz ją rodzeństwu/rodzicowi, podnosisz i odwracasz 

kolejną. Jeśli znajdziesz parę, zabierasz ją z puli i odkładasz na bok. W 

przypadku, gdy karty są różne, wracają do gry. Gra toczy się do chwili 

sparowania wszystkich kart.  

Wydrukujcie, wytnijcie i bawcie się dobrze 

 

    

    

    

    



 

 

3. „Pogoda bez tajemnic”- wyróżnianie zdań prawdziwych i fałszywych. 

 

Poproś rodzica o przeczytanie kilku zdań dotyczących pogody. Waszym 

zadaniem będzie wyróżnianie zdań prawdziwych i fałszywych za pomocą 

gestów (zdania prawdziwe-klaskanie w ręce, zdania fałszywe-podskakiwanie 

w miejscu). 

 

 Deszcz pada tylko wiosną. 

 Śnieg może padać wiosną i jesienią. 

 Są trzy pory roku. 

 Burze są bezpieczne. 

 Wiosną kwitnie dużo kwiatów. 

 Deszcz nie jest nam potrzebny. 

 Najwyższe temperatury mamy latem. 

 Trzeba zakładać ubrania odpowiednie do pogody. 

 Gdy jest burza, można schować się pod drzewem. 

 Śnieg jest z wody. 

 

4. „Jaka jutro będzie pogoda?”- ciekawostki na temat przewidywania 

pogody i praca konstrukcyjna- budowa wiatrowskazu. 

 

Jak wiecie meteorolodzy do odczytywania prognozy pogody wykorzystują nie 

tylko termometry, deszczomierze, lecz także zdjęcia chmur z satelity. 

Poproście rodziców, aby przeczytali Wam ciekawostki o sposobie 

odczytywania pogody z wiatru i z chmur. Następnie wykonajcie wiatrowskaz. 

Można go wykonać z patyka i wstążki. Jeśli wykonacie wiatrowskaz wyjdźcie 

z rodzicami na zewnątrz, umieśćcie go w ziemi i obserwujcie działania wiatru. 

 

Kłębiaste, delikatnie przesuwające się chmurki, które są podobne do kłębków 

waty, oznaczają piękną pogodę, a szare, niskie chmury zwiastują mglisty dzień. 

Zbite obłoki przykrywające cały horyzont wróżą deszcz. Także kierunek wiatru 

może nam podpowiedzieć zmianę pogody. Zachodni wiatr niesie wilgoć, więc 

może przywiać deszczowe chmury, zaś południowy – suche i gorące powietrze. 

Najprostszym sposobem, by określić kierunek wiatru, jest zbudowanie 

wiatrowskazu.  

 

 



 

5. „Fabryka chmur”- zabawa badawcza 

 

 

Czy wiecie czym są chmury? Skąd się biorą? Czy można samemu je stworzyć? 

Oczywiście, że można! Zróbcie eksperyment z pomocą rodzica.  

 

Do czajnika elektrycznego wlewamy zimną wodę i gotujemy ją. Po 

zagotowaniu przelewamy do szklanej miski. Na misce z wodą kładziemy 

ostrożnie talerzyk z kilkoma kawałkami lodu. Para wodna wydobywająca się z 

ogrzanej wody zetknie się z zimnym powietrzem i utworzy się chmura. Będzie 

lepiej widoczna, gdy zasłonicie w pokoju okna i poświecicie na miskę latarką. 

 

To doświadczenie możecie zobaczyć na filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nqni9zjYado 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nqni9zjYado


 

 

6. Karta pracy. 

 

Dopasuj cienie do obrazków. 

 



7. Praca plastyczna „Deszczowa chmurka”. 

 

Do wykonania dzisiejszej pracy plastycznej przygotujcie: 

 

 płatki kosmetyczne 

 szablon chmurki wyciętej z białego bloku technicznego 

 niebieską i żółtą kartkę  

 nożyczki 

 klej 

 białą nitkę 

 

 

 

 

Nie zapomnijcie o uzupełnieniu kalendarza pogody  

Miłego dnia  p.Aneta 

 


