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

DATA: 24.03.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Wesoły deszczyk 

 

Cele główne: 

• rozwijanie spostrzegawczości, 

• rozwijanie poczucia rytmu, 

• pobudzanie ciekawości badawczej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• wskazuje elementy zawarte w wysłuchanej piosence, 

• słucha odgłosów natury i je naśladuje, 

• maluje w rytmie muzycznym, 

• eksperymentuje z wodą. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 

 Słuchanie odgłosu deszczu. 

Będzie nam potrzebne: nagranie odgłosów deszczu. 

Link do nagrania: https://youtu.be/gVKEM4K8J8A 

Rodzic włącza nagranie odgłosów, a dziecko zastanawia się co je wydaje (deszcz) 
i jakie to jest (deszcz mały czy duży, burza). 

 Zabawa dydaktyczna – „Parasol przeciwdeszczowy”. 

Będą nam potrzebne następujące pomoce: wycięte sylwety kropelek i parasola, 

słomka. 

Rodzic prosi, aby dziecko za pomocą słomki przeniosły na sylwetę parasola kilka 
papierowy kropelek. 

 Ćwiczenie grafomotoryczne – „Kałuże”. 

Potrzebne pomoce: Rysunki kałuży o prostych kształtach, nożyczki. 

Rodzic rysuje na kartce bardzo proste kałuże, które następnie daje dziecku do 
wycięcia otrzymanego rysunku. Dziecko wykonuje to zadanie wyłącznie pod 
opieką rodzica, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

https://youtu.be/gVKEM4K8J8A
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II CZĘŚĆ DNIA 

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

(4-latki) 

 

 Rozmowa kierowana na temat – „Do czego potrzebny jest deszcz?”. 

Rodzic zadaje dziecku pytanie, a następnie słucha wypowiedzi dziecka. 

Deszcz jest potrzebny np.: w rolnictwie (hodowla upraw),roślinom (aby mogły 

rosnąć), aby zmyć kurz i zanieczyszczenia, do uzupełnienia wody w zbiornikach 

wodnych. 

 Osłuchanie się z melodią i tekstem piosenki: „Hej pada, pada deszczyk”, sł. 

Monika Kluza. (link do piosenki: https://youtu.be/c7cBQKGDFXw ) 

. 

„Hej pada, pada deszczyk" 

 

Hej pada, pada deszczyk, pada dziś od rana 

Zmoczył domy, płoty, drzewa, teraz z nami śpiewa. 

 

Hej pada, pada deszczyk, pada dziś od rana 

Zmoczył domy, płoty, drzewa, teraz z nami śpiewa. 

 

Kap, kap, kap krople deszczu złap 

Kap, kap, kap po kałużach skacz. 

 

Kap, kap, kap krople deszczu złap 

Kap, kap, kap po kałużach skacz. 

 

 Po wysłuchanej piosence rodzic może zadać dziecku poniższe pytania 
dotyczące tekstu: 

 O czym była piosenka? 

 Co można robić podczas deszczu? 

 Czy piosenka o deszczu musi być smutna? 

 Jaka byłą ta piosenka? 

 

 Zabawa badawcza – „Deszczowy eksperyment”. 

Będą nam potrzebne następujące pomoce: miska, 2 szklanki wody, 4 szklanki 

mąki ziemniaczanej, barwnik spożywczy (opcjonalnie). 

 

https://youtu.be/c7cBQKGDFXw
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Rodzic wraz z dzieckiem wyrabia masę z przygotowanych składników. Dziecko 
bawiąc się nad miską (tworząc np.: kulki lub kładąc masę na dłoni), obserwuje, 
co dzieje się z powstałą cieczą. 

Powstała ciecz to ciecz nienewtonowska (czyta się nieniutonowska) to płyn, który 
pozornie przeczy prawom fizyki. W spoczynku, bez działającej na niego żadnej 
siły, zachowuje się jak zwykła ciecz, ale gdy tylko dostarczamy mu jakąś energię, 
np. poprzez nacisk, ciecz ta zachowuje się jak ciało stałe. 

 

 Zabawa ruchowa Słońce świeci – deszczyk pada. 

Będą nam potrzebne następujące pomoce: obrazek parasola lub prawdziwa 

parasolka. 

Rodzic wiesza obrazek w widocznym miejscu lub rozkłada parasolkę. Kiedy 
rodzic powie – Słońce świeci, dziecko swobodnie porusza się po pokoju, a kiedy 
powie – Deszcz, dziecko chowa się w pobliżu zawieszonego obrazka lub pod 
parasolką. 

 

 Zabawy swobodne wg upodobań dziecka – dzieci 3-letnie. 

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

 

 Zabawa badawcza „Jak powstaje deszcz?” 

Będą nam potrzebne następujące pomoce: słoik, gorąca woda, talerzyk, kilka 

kostek lodu. 

Rodzic wlewa do słoika gorącą wodę i przykrywa słoik talerzykiem, na którym 
kładzie kilka kostek lodu. Wspólnie z dzieckiem obserwują zjawisko tworzenia 
się pary wodnej, która w kontakcie z zimnym talerzykiem (kostkami lodu) 
zaczyna się skraplać. 

 

 Zabawa sensoryczna „Deszczyk”. 

Będą nam potrzebne następujące pomoce: spryskiwacz z wodą , pipeta. 

Tą zabawę należy wykonać nad zlewem w toalecie. Najpierw rodzic spryskuje 

dłonie dziecka spryskiwaczem, następnie odkręca wodę z kranu na dłonie, a na 

koniec rodzic skrapia dłonie pipetą z wodą. Na koniec rodzic pyta dziecko: Który 

deszczyk był najprzyjemniejszy? Dlaczego? 

 Zabawa badawcza „Co tonie, a co nie tonie w kałuży?” 

Będą nam potrzebne następujące pomoce: miska z wodą, kilka lekkich rzeczy 

(np.: piórko, łupina orzecha) i cięższych przedmiotów (np.: drewniany klocek, 

kamień). 

Dziecko wrzuca do miski z wodą kolejne przedmioty i wspólnie z rodzicem 

zastanawiają się, dlaczego część z nich tonie, a część nie. 
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III CZĘŚĆ DNIA 

 

 Zabawa ruchowa „Skaczemy przez kałuże”. 

Będą nam potrzebne następujące pomoce: kilka wyciętych kałuż z tektury lub 

kartki (może je dziecko najpierw pomalować farbami). 

Rodzic wraz z dzieckiem rozkłada w różnych miejscach w pokoju kałuże, przez 

które dziecko kolejno skacze. 

 Ćwiczenie graficzne „Kropelki”. 

Będą nam potrzebne następujące pomoce: rysunek chmury, a pod nią kilka linii 

przerywanych, tworzących deszcz, kredki. 

Zadaniem dziecka jest połączenie linii przerywanych i pokolorowanie chmurki. 

 

 

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 

 

 

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

