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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 27.03.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, Marta 

Gołojuch 

 

Temat: Marcowa pogoda 

 

Cele główne: 

• poznawanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu, 

• rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 Zabawa taneczna przy piosence: „Hej pada, pada deszczyk”, sł. Monika 

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

Będzie nam potrzebny: kolorowy parasol, pałeczki perkusyjne (jeśli nie mamy 

pałeczek możemy użyć własnych palców). 

 

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 

 

 Zagadki dotyczące elementów marcowej pogody. 

Widzisz je za dnia na pogodnym niebie, 

za to w dzień pochmurny chmurka chowa je za siebie. (słońce) 

 

Gdy jest ciemna, to już wiesz, 
że lada moment spadnie z niej deszcz. (chmura) 

Mówimy, że coś jest białe jak... (śnieg) 

Spada z chmury na ziemię – kapu-kap. 
Gdy tak się dzieje, parasolkę złap! (deszcz) 

Stojąc przed rozłożonym parasolem wykonujemy 

młynek pałeczkami lub samymi rękami 

Ręce ugięte w łokciach, machami w prawo i w lewo imitując 

ruch wycieraczek samochodowych, równocześnie obiegamy 

parasol dookoła. 

Zatrzymujemy się przed parasolem, uderzamy rytmicznie 

pałeczkami lub paluszkami w parasol. 

https://youtu.be/c7cBQKGDFXw
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Gdy niebo się chmurzy, a czasem w czasie burzy 
pojawia się nagle jasny znak na niebie 
– musisz wtedy uważać na mnie i na siebie! (piorun) 

Szumi wokół nas,  

nawet tam, gdzie las, 

szszszszsz... (wiatr) 

 Zabawa twórcza – „Marcowe odgłosy”. 

Kawałki papieru, butelki. 

Dziecko próbuje naśladować odgłosy przyrody, korzystając z dostępnych 

materiałów. I tak, gniotąc papier albo trąc dłońmi o siebie, naśladują szum wiatru; 

dmuchając w otwór butelki i improwizując melodycznie na głosce u – gwizd 

wiatru; stukając palcami w papier – krople deszczu. 

 

II CZĘŚĆ DNIA 

Zajęcia 1.  

 Prognoza pogody – wprowadzenie 

Zachęcamy do wspólnego obejrzenia z dzieckiem prognozy pogody w telewizji 

lub za pośrednictwem Internetu. 

 

Obejrzyjcie drodzy Rodzice wraz z Waszymi dziećmi prognozę pogody(jeśli jest 

to możliwe z dnia wcześniejszego, by móc sprawdzić poprzez obserwację pogody 

w dniu dzisiejszym czy prognoza się sprawdziła). Zachęcamy do obserwacji wraz 

z dzieckiem stanu aktualnej pogody. Porozmawiajcie z dzieckiem na temat tego 

po co jest prognoza pogody, komu mogą się przydać informacje dotyczące stanu 

pogody, oraz o jakich zjawiskach pogodowych można usłyszeć w prognozie 

pogody. 

 Wykonanie wraz z dzieckiem kalendarza pogody. 

Będą nam potrzebne: duża kartka z bloku technicznego, obrazki z symbolami 

pogody (np.: deszcz, słońce, wiatr, śnieg, burza). Takie obrazki mogą Państwo 

wykonać z dziećmi samodzielnie, mogą Państwo również wydrukować gotowe 

obrazki z symbolami np. ze strony: 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/KALENDARZ-

POGODY-ZNACZKI.pdf 

 

Na dużej kartce z bloku technicznego wykonujemy kartkę z kalendarza 

zawierającą wszystkie dni tygodnia. (Można skorzystać z gotowej karty 

kalendarza pogodowego np.:  

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/KALENDARZ-POGODY-ZNACZKI.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/KALENDARZ-POGODY-ZNACZKI.pdf
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https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/KALENDARZ-

POGODY-PLANASZA-2.pdf ). 

 

Codziennie wraz z dzieckiem zaznaczamy na przygotowanym kalendarzu 

aktualny stan pogody przyklejając do danego dnia odpowiednie obrazki  

z symbolami, obrazujące zaobserwowaną przez dziecko pogodę. 

 

 Słuchanie wiersza B. Formy pt. „Marcowe kaprysy”. 

„Marcowe kaprysy”. 

Ja jestem marzec, ja wam pokażę, 

Zmarzną wam nosy i zmarzną uszy, 

jak dobrze mieszać pogodę w garze. 

i jeszcze trochę śnieżek poprószy. 

Zanim na dobre wiosna przybędzie, 

I chociaż słońce mocniej przygrzeje, 

ja ślady zimy zostawię wszędzie. 

to jeszcze chłodnym wiatrem powieje. 

 Rozmowa Rodzica z dzieckiem na podstawie wysłuchanego wiersza. 

−  O jakim miesiącu była mowa w wierszu? 
−  Jaka była wtedy pogoda? 

 Przypomnienie znaczenia przysłowia: „W marcu jak w garncu”. 

Będą nam potrzebne dwa garnki: w jednym znajdują się obrazki/prawdziwe 

produkty (np.: marchewka, pietruszka, ziemniak, kalafior, groszek), a w drugim 

– obrazki z symbolami pogody (np.: deszcz, słońce, wiatr, śnieg, burza). 

Rodzic pyta: Jaką zupę można zrobić, mając garnek i warzywa? (Np. jarzynową). 
Prosi, aby dziecko zajrzało do pierwszego garnka, gdzie znajdują się potrzebne 
składniki. Dziecko wymienia, co się tam znajduje.   

Następnie zagląda do drugiego garnka, gdzie znajdują się symbole marcowej 

pogody – To jest garnek z marcową pogodą. Tu również mówi, co można 

zaobserwować. Na koniec Rodzic wyjaśnia, że, tak jak w garnku z zupą można 

zauważyć różne warzywa, tak w marcowej pogodzie obserwujemy dużą 

różnorodność. To dobry moment aby zachęcić dziecko do pomocy przy 

wspólnym gotowaniu pysznego obiadu w postaci zupy, co może zaowocować 

wspaniałą zabawą. 

 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/KALENDARZ-POGODY-PLANASZA-2.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/KALENDARZ-POGODY-PLANASZA-2.pdf
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 Zabawa matematyczna – „Największy, najmniejszy”. 

Symbole trzech parasoli (małego, większego i największego). 

Rozkładamy przed dzieckiem parasole w dowolnym układzie. Prosimy dziecko  
o to, aby powiedziało, czym się od siebie różnią (wyglądem i wielkością), a potem 
– skąd wiadomo, że różnią się wielkością. Jeśli dziecko ma ochotę, układa 
parasole od najmniejszego do największego. Trzylatek wskazuje najmniejszy 
parasol i największy parasol, a czterolatek mówi, który parasol jest mały, który 
większy, a który największy. 

 Troszkę się pogimnastykujmy: 
https://youtu.be/5kazHO5C84c 

 Zabawy swobodne. 
 Spacer w pobliżu domu, w bezpiecznym miejscu – obserwowanie zmian  

w pogodzie. 

 

III CZĘŚĆ DNIA 

 Quiz dydaktyczny – „Prawda czy fałsz?” 

Kartki, kredki. 

Dajemy dziecku dwie kartki. Na jednej rysuje uśmiechniętą buzię, a na drugiej – 
smutną buzię. Buzia uśmiechnięta oznacza, że zgadza się z wypowiedzią Rodzica, 
a smutna, że się nie zgadza. 

−  W marcu jest zawsze słonecznie. 

−  W marcu może przydać się parasol. 
−  W marcu może padać deszcz. 
−  Symbolem deszczu są kropelki. 
 
 Rytmizowanie przysłowia „W marcu jak w garncu”. 

Drewniane klocki. 

Rodzic wypowiada rytmicznie tekst przysłowia, korzystając przy tym  
z drewnianych klocków (wystukuje jego rytm). Następnie dzieci naśladują 
Rodzica. 

 

 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, 

https://youtu.be/5kazHO5C84c
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– pada deszcz – unosimy koc bardzo wysoko, puszczamy go i wbiegamy podkoc, 
jak pod parasol. 
 

Zachęcamy do skorzystania z ćwiczeń logopedycznych zamieszczonych na stronie 
internetowej naszej szkoły przez szkolnego logopedę panią mgr Jolantę Szmagałę 
w zakładce logopeda: 

https://zsmedgl.pl/logopeda/ 

 

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia i dobrej zabawy  

 

https://zsmedgl.pl/logopeda/

