
Witam Was  „Zajączki”. 

Zapraszam  do  zapoznania  się,  wybrania  i  wykonania  różnych  zadań,  które  Wam

przegotowałam. Poniżej  zamieszczam  propozycje zabaw, zajęć,  kart  pracy i  kolorowanek

związanych z dzisiejszym tematem.

Temat dnia: „Pod wiosennym parasolem.”

1. „Deszczowy spacerek” – zabawa paluszkowa. 

Opis zabawy:

Rodzic czyta tekst, a dziecko ilustruje ruchami obu rąk i palców treść utworu Krzysztofa Sąsiadka.

Tekst utworu:

„Deszczowy spacerek”  Krzysztof  Sąsiadek

Poszła pani na spacerek.  (Marsz wskazującego i środkowego palca po podłodze.)

Deszczowe chmury, przywiał wiaterek. (Delikatne dmuchanie.)

Gdy daleko od domu już była,  deszcz zaczął padać – parasol rozłożyła. (Wskazujący palec

lewej ręki prostopadle dotyka spodu prawej ręki ułożonej nad nim.)

Gdy kropka za kropką spadała,  pani  pod parasolem się schowała. (Na wierzch prawej ręki

spadają krople wystukiwane lewą ręką.) 

Gdy deszczyk przestał padać, parasol złożyła i do domu wróciła. (Prawa ręka zamyka się nad

prostopadle  ułożonym  do  niej  palcem  wskazującym  lewej  dłoni,  następnie  palce:  wskazujący

i środkowy prawej ręki maszerują.)

2. „Słońce świeci – deszczyk pada” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa. 

Opis zabawy:

 Gdy rodzic wypowie hasło: Słońce świeci!  dziecko porusza się swobodnie w różnych kierunkach

po pokoju.  Na kolejny  znak rodzica   -  klaskanie  w dłonie  –  dziecko  musi  schować się  przed

deszczem. Dziecko kuca i  składa ręce nad sobą,  robiąc „daszek”.  Po chwili  ciszy rodzic znów

wypowiada hasło: Słońce świeci! i  dziecko znowu porusza się swobodnie w rożnych kierunkach po

pokoju. (do zabawy możesz zaprosić również rodzeństwo)

3. „Pod parasolem”- zabawa dydaktyczna. 

O  pis   zadania  :  

Podczas oglądania obrazków rożnych parasoli np. składany, od słońca, do wózka itd., dziecko mówi

cechy wspólne oraz funkcję jaką pełnią.



a) Parasol ogrodowy.



b) Parasol plażowy.





c) Parasol do wózka.



d) Parasol od deszczu.



e) Parasol od słońca.



4. „W wietrzny dzień” – zabawa  naśladowcza. 

Opis zabawy:

Rodzic porusza w wymyślony sposób swoim paskiem bibuły lub wstążki, a dziecko naśladuje jego

ruchy.  Zabawę  powtarzamy  kilka  razy,  za  każdym  razem  pokazując  inny  sposób  poruszania

paskami.  Po  kilku  chwilach  następuje  zmiana   i  dziecko  jest  przewodnikiem,  który  będzie

pokazywać, jak poruszać paskiem. (do zabawy możesz zaprosić rodzeństwo)

Potrzebne materiały do wykonania zabawy:

- paski bibuły lub wstążki.

5. „Fabryka chmur” – zabawa badawcza. 

Opis doświadczenia:

Do czajnika elektrycznego wlej zimną wodę i zagotuj ją.  Po zagotowaniu przelej ją do szklanej

miski.  Na  misce  z  wodą  połóż  ostrożnie  talerzyk  z  kilkoma  kawałkami  lodu.  Para  wodna

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

(doświadczenie wykonuje rodzic, a dziecko obserwuje)

Materiały potrzebne do wykonania doświadczenia:

- czajnik elektryczny,

- szklana miska,

- zimna woda,

- talerz wielkości miski,

- kostki lodu.



6. „Deszczowe kropelki” – zabawa ruchowa z elementem celowania. 

Opis zabawy:

Dziecko stoi przed ułożoną ze sznurka  „chmurką” w pewnej odległości np. 0.5 m.  Ma zadanie

wcelować  zakrętkami od napojów  - „kropelkami” do środka „chmurki”. Im więcej „kropelek”

będzie  w „chmurce”, tym większe prawdopodobieństwo, że spadnie deszcz. 

Materiały potrzebne do zabawy:

- sznurek,

-  nakrętki po napojach.

Linki do piosenek  i filmów  związanych z tematem.

1. „Parasol” – piosenka.

https://www.youtube.com/watch?v=FQUB4NuoafU

2. „Piosenka o parasolach” – Tęczowe Nutki.

https://www.youtube.com/watch?v=hkGEU5hFsCk

3. „Parasol” – rysowane wierszyki.

https://www.youtube.com/watch?v=2VMSJ7Pfqes

4. Miś Uszatek  odcinek pt: „Parasol” – bajka.

https://www.youtube.com/watch?v=broFWI4cnhk

5. „Chmury” – film edukacyjny.

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

Karty pracy.

Poniżej  zamieszczam propozycje  kart  pracy  dla  „Zajączków” związanych  z  dzisiejszym

tematem.   Można  zarówno  wybrać  sobie  jedną  najbardziej  interesująca,  jak  również  wykonać

wszystkie. Wybór należy do Państwa i „Zajączków”. 

1.  Narysuj  czarną  kredką  parasol  po  śladzie,  następnie  pokoloruj.  Dorysuj  kilka  kropel

padającego deszczu.





2. Połącz parasole z pasującymi do nich kaloszami.



3.  Narysuj na parasolu kółeczka oraz pokoloruj krople deszczu.



Kolorowanki.

Poniżej zamieszczam propozycje kolorowanek dla „Zajączków” związanych z dzisiejszym

tematem.  Można zarówno wybrać sobie jedną najbardziej interesująca, jak również pokolorować

wszystkie. Wybór należy do „Zajączków”. 









Życzę miłej pracy i pozdrawiam.

 Polak Magdalena


