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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUP: „ŻABKI”, „PSZCZÓŁKI" 

 

DATA: 23.03.2020r. 

 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

 

Temat: W marcu jak w garncu 

 

Cele ogólne: 

• wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych, 

• rozwijanie koncentracji uwagi, 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

• rozwijanie sprawności manualnej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• określa aktualną pogodę, 

• słucha z uwagą czytanego tekstu, 

• odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, 

• formuje kulki z plasteliny i dokładanie je przykleja. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 Poznajemy termometr. 
 

Dziecko wraz z rodzicem szuka w domu termometru do mierzenia: temperatury 
za oknem i temperatury ciała. Rodzic pyta dziecko, czy wie, do czego służą te 
urządzenia i jak się nazywają. Rodzic wraz z dzieckiem dzieli rytmicznie  
(na sylaby) nazwę termometr. 

 

 Zabawa dydaktyczna Słońce i deszcz. 

Będą nam potrzebne następujące pomoce: Obrazki przedmiotów potrzebnych w 

czasie deszczu lub przedmioty potrzebne w czasie deszczu (kalosze, płaszcz 

przeciwdeszczowy, parasol) i w czasie pobytu na słońcu (czapka z daszkiem, krem 

z filtrem, woda w butelce), symbole słońca i deszczu. 
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Rodzic na przemian z dzieckiem wybiera jeden obrazek lub przedmiot, mówi, jak 
on się nazywa, do czego służy i kiedy go używamy – w czasie deszczowej czy 
słonecznej pogody. Następnie kładzie obrazek lub przedmiot przy właściwym 
symbolu pogody. 

 Przyszedł czas na gimnastykę buzi i języka.  
 

Zachęcamy do skorzystania z ćwiczeń logopedycznych zamieszczonych na stronie 
internetowej naszej szkoły przez szkolnego logopedę panią mgr Jolantę Szmagałę 
w zakładce logopeda. Poniżej znajdują się bezpośrednie linki do ćwiczeń: 

1) https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2019/11/gimnastyka.pdf 
 

2) https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2020/03/Drodzy-Rodzice-i-
Drogie-Dzieci-Medynia-G%C5%82ogowska.pdf 

 
 Zabawa ruchowa Słońce świeci – deszczyk pada. 

Potrzebne pomoce: Symbol parasola. 

Rodzic wiesza symbol parasola w widocznym miejscu pokoju. Kiedy powie: 
Słońce, dziecko swobodnie spaceruje po pokoju, a kiedy powie: Deszcz, dziecko 
chowa się w pobliżu zawieszonego obrazka. 

 

 Zabawa z kocem – Pada deszcz. 

Potrzebne pomoce: cienki koc lub prześcieradło. 

Dziecko trzyma koc za dwa rogi z jednej strony, rodzic zaś z drugiej strony. Na 

hasło Rodzica: 

– mały wiatr – lekko potrząsamy kocem, 

– duży wiatr – mocno potrząsamy kocem, 

– pada deszcz – unosimy koc bardzo wysoko, puszczamy go i wbiegamy pod 
koc, jak pod parasol. 

 

II CZĘŚĆ DNIA 

Zajęcia 1 Przeznaczone dla dzieci z grupy: „Żabek”(3- latki) i „Pszczółek” 

(4-latki) 

 

 Zabawa dydaktyczna na powitanie – Jaką lubię pogodę?  

 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat pogody: Jaka może być pogoda?, Jaką 

mamy pogodę dzisiaj? Lubię kiedy pada….? 

 Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej pt. „Marcowa pogoda”. 

Rodzic czyta dziecku poniższe opowiadanie: 

https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2019/11/gimnastyka.pdf


3 
 

 

– Tato, twoja zupa jest najpyszniejsza na świecie! – powiedział Olek, prosząc  
o dokładkę. 

– Bardzo się cieszę, że ci smakuje – odparł tata, mieszając w wielkim garze. 

– Nauczysz mnie gotować taką jarzynkową zupę? 

– Proszę bardzo. Potrzebne będą warzywa: marchewka, seler, por, korzeń 
pietruszki, kalafior lub brokuł, zielony groszek… 

– Ojej! Aż tyle? – zdziwił się chłopiec. 

– Tak. To dzięki warzywom zupa jest taka pyszna. 

– I zdrowa – dodał Olek. 

– A na drugie danie będą dzisiaj twoje ulubione naleśniki z masą jabłkową – 
tata uśmiechnął się do synka. 

– Mniam! 

Tego dnia Ada z mamą pojechały w odwiedziny do cioci, więc po obiedzie  
i krótkiej zabawie Olek poprosił tatę o wyjście na spacer. 

– Dobrze, ale musimy się ciepło ubrać, bo pogoda zmienia się z minuty na 
minutę – odparł tata. 

– Przecież świeci słońce. Nie chcę żadnej kurtki i czapki – stwierdził Olek, 
wyglądając przez okno. – Jest wiosna. 

– Synku, jest dopiero marzec i może nawet spaść śnieg. 

– Śnieg? Tato, przecież za chwilę przylecą bociany. Nie może im napadać do 
gniazda! – oburzył się Olek. 

– Jest takie przysłowie o pogodzie: „W marcu jak w garncu”, czyli w garnku – 
wyjaśnił tata. 

Chłopiec nie bardzo rozumiał, co to znaczy. Samodzielnie zasznurował buty, 
bo nauczył się tego w przedszkolu. Nie chciał jednak założyć ani kurtki, ani 
czapki. 

Na dworze świeciło ciepłe słońce. Ptaszki świergotały radośnie i przenosiły  

w dziobkach gałązki, puch i suchą trawę do budowy gniazd. Olek z tatą dotarli 

na plac zabaw, ale w tej samej chwili na niebie pojawiły się ciemne chmury. 

Momentalnie zrobiło się zimno, wiatr rozkołysał drzewa i huśtawki, a krople 

deszczu zaczęły bębnić po zjeżdżalni dla dzieci. Na szczęście tata miał w torbie 

kurtkę i czapkę Olka i szybko ubrał synka. Schowali się pod daszkiem, czekając 

na poprawę pogody. Deszcz jednak zrobił im psikusa i zamienił się w… kulki. 
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– Tato, z nieba spadają lody! – zawołał chłopiec, kładąc na rączce zimną 
kuleczkę. 

– To jest grad – wyjaśnił tata. – Lodowe kulki. Musimy to przeczekać. 

Po pewnym czasie niebo znów zrobiło się błękitne, słońce wystawiło promyczki 
i ogrzało zmarznięte buzie. 

– Widzisz, mówiłem! „W marcu jak w garncu”, czyli pogoda pełna 
niespodzianek: raz słońce, raz grad, raz spokój, raz wiatr… Do wyboru, do 
koloru – zaśmiał się tata. – Zupełnie jak w garnku z twoją zupą. Groszek  
i marchewka, seler i… – Rzodkiewka! – dokończył rymowanie tata. 

A wieczorem, kiedy Ada z mamą wróciły do domu i usłyszały o przygodzie  
z gradem, mama wymyśliła wesołą piosenkę: 

Zupa z jarzynek dobra na wszystko. 

Bocian już wrócił, stoi nad miską. 

I w swoim gnieździe woła radośnie: 

– Nalejcie zupy zmarzniętej Wiośnie! 

 Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat opowiadania, może wykorzystać poniższe 
pytania: 

– Co tata przygotował na obiad? 
– Dokąd poszli po obiedzie tata i Olek? 
– Czy Olek ubrał się właściwie, gdy wychodzili na spacer? 
– Jaka niespodzianka spotkała Olka i jego tatę na spacerze? 
– Co zrobił tata? 
– Co znaczą słowa: „W marcu jak w garncu?” 

 
 Rytmizowanie przysłowia „W marcu jak w garncu”. 

Potrzebne pomoce: dowolne instrumenty muzyczne znajdujące się w domu (Jeśli nie 
mamy instrumentów możemy wykorzystać np. drewniane klocki) 

 

Rodzic rytmizuje tekst przysłowia „W marcu jak w garncu”, a dziecko powtarza ten 
rytm, wyklaskując go wraz z rodzicem. Następnie Rodzic prezentuje posiadane w 
domu instrumenty np: grzechotkę, bębenek, tamburyn, kołatkę,  
i przypomina sposób grania na nich. Daje je dziecku i prosi o podanie nazwy 
instrumentu, który dziecko otrzymało. Wspólnie grają rytm, zamieniając się 
instrumentami. W przypadku braku instrumentów muzycznych można je zastąpić 
różnymi przedmiotami np. klockami i z ich użyciem wystukiwać rytmy. Można też 
razem z dzieckiem zrobić grzechotkę z wykorzystaniem butelki po wodzie  
i ryżu. 

 Zabawy swobodne. 
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 Zabawy na świeżym powietrzu (propozycje): 

 Obserwowanie chmur. Rodzic prosi, aby dziecko przyjrzało się dokładnie 
chmurom i powiedziało, jaki mają kolor, kształt, jaką wielkość, czy się 
poruszają, czy stoją w miejscu.  

 Obserwacja przyrody w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny 

Zajęcia 2. Przeznaczone dla dzieci z grupy „Pszczółek”(4-latki) 

 

 Rozwiązywanie zagadki o garnku. 
 

Rodzic recytuje zagadkę B. Szelągowskiej i prosi dziecko o podanie rozwiązania: 

Zupę, gulasz czy marchewkę – 

to w nim właśnie się gotuje. 

Ognia wcale się nie boi. 
Na kuchence wtedy stoi. ( garnek ) 

 

 Oglądanie garnków, określanie ich wielkości i dobieranie do nich pokrywek. 

Potrzebne pomoce: garnki różnej wielkości i pokrywki do nich, obrazki – symbole 

pogody.  

Rodzic rozkłada garnki różnej wielkości, o różnych wzorach i kolorach, oraz 
pokrywki różnej wielkości pasujące do garnków. Prosi dziecko, aby ułożyło 
garnki w kolejności od najmniejszego do największego oraz dobrało do nich 
odpowiednie pokrywki. W środku każdego garnka jest ukryty obrazek – symbol 
pogody. 

 

 Odgadywanie symboli pogody. 
 

Dziecko wyjmuje z garnków obrazki – symbole pogody. Wspólnie  
z Rodzicem odgadują, co one oznaczają. Następnie wszystkie obrazki wrzucają do 
jednego garnka, w którym będzie się gotowała marcowa zupa.  

 
 Praca plastyczna „Garnek”.(Pracę plastyczna mogą wykonać wszystkie 

chętne dzieci) 

Potrzebne pomoce: Rysunek garnka narysowany na kartce, plastelina  

w różnych kolorach.  

Dziecko wykleja rysunek garnka kawałkami plasteliny. Urywa kawałek plasteliny 

w dowolnym kolorze, wyrabia go w dłoni i rozciera opuszkami palców, tworząc 

kolorowe kółeczka. Po zakończeniu sprząta miejsce pracy, ogląda swój garnek 

wraz z rodzicem, opowiada o nim i myje ręce. 
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III CZĘŚĆ DNIA 

 

 Ćwiczenia dużej motoryki i małej motoryki – Chmury i deszcz.  

Rodzic i dziecko rysują w powietrzu duże chmury: najpierw prawą ręką, potem 

lewą ręką i obiema rękami. Następnie unoszą ręce wysoko nad głową i palcami 

naśladują padający deszcz, poruszając rękami z góry na dół. Kucają, uderzając 

palcami w podłogę: najpierw powoli, a potem coraz szybciej i mocniej – 

naśladują ulewę. 

 Zabawa folią bąbelkową 

Folia bąbelkowa: gruba i cienka. 

Dzieci dotykają folii bąbelkowej, porównują wielkość kółeczek. Naciskają je 

palcami, zgniatając. Starają się zgnieść jak najwięcej deszczowych kropelek. 

 Karta pracy str. 20 dla dzieci z grupy „Pszczółek” (link do karty 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf) 

Dzieci z grupy pszczółek: − rysują po śladzie kształt parasola, − powtarzają 
rymowankę za rodzicem; − wyklaskują podany rytm). 

 Zabawa ruchowa z balonem.  

Balon. 

Dziecko i rodzic siadają w siadzie skrzyżnym na wprost siebie i rzucają lub 

odbijają do siebie balon. Rzucając balon trzymamy go w obu rękach, rzucamy 

znad głowy, prostujemy sylwetkę podczas rzutu. 

 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf

