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Kwiecień plecień  

 

 

Krąg tematyczny na ten tydzień : Pogoda w kratkę 

Piosenka obowiązująca na ten tydzień : 

https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM 

 

1. „A za oknem” – rozmowa kierowana na temat obserwowanych zjawisk pogodowych. 

Rodzic wraz z dzieckiem obserwują pogodę za oknem i starają się ja opisać np. czy 

świeci słońce, pada deszcz itp.  

 

2. „ Odgłosy  wiatru” – zabawa logopedyczna; wykonywanie prostych ćwiczeń 

artykulacyjnych naśladujących odgłosy wiatru na głoskach: s, z, c 

 

 

3. „ Kwiecień plecień” – wyjaśnienie znaczenia przysłowia z wykorzystaniem 

piktogramów zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wczesnej wiosny, jak 

np. : słońce, deszcz, śnieg, wiatr, zachmurzenie . Ilustracje dostępne w załączniku. 

 

4. „Spacer małego badacza”- zabawa w ogrodzie, podczas spaceru. – ukierunkowane 

obserwacje; porównywanie chmur na niebie do zwierząt, badanie kierunku wiatru za 

pomocą dostępnych materiałów : lornetki, chorągiewki, tasiemki, torebki foliowe itp. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM


5. „Kaprysy pogody” – gra dydaktyczna; utrwalenie nazw i wyglądu symboli 

pogodowych, doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał. 

Dzieci siedząc,  naprzeciwko siebie maja rozłożone piktogramy symboli pogodowych. 

W ręku trzymają packę na muchy. Rodzic głośno wypowiada nazwy piktogramów, np. 

deszcz, burza, wichura. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze klepnięcie packą 

piktogramu, którego nazwę usłyszą . Za każda poprawna odpowiedź dziecko zdobywa 

punkt.  

 

6. „Słońce świeci, deszczyk pada” -  zabawa orientacyjno – porządkowa.  

Dzieci stoją swobodnie na hasło wypowiedziane przez rodzica „ słońce świeci” dzieci 

zaczynają biegać . Na hasło: „ deszczyk pada” dzieci kucają i składają ręce nad sobą, 

robiąc daszek . Zabawę powtarzamy kilka razy.  

 

7. „Deszczowa chmurka” – praca plastyczna . Potrzebne będą : kartka a4 lub a3, bibuła 

w różnych odcieniach niebieskiego, wata,  klej w sztyfcie, butelka ze spryskiwaczem 

wypełniona wodą.  

Na górze kartki wyklejamy chmurkę z niebieskiej bibuły i waty. Kartkę z chmurką 

przyklejamy np. na oknie . Za pomocą spryskiwacza moczymy nasza deszczową 

chmurkę. Dziecko obserwuję powstające smugi deszczu, trenuje małą motorykę i 

tworzy ciekawa prace plastyczną. Link do pracy: 

https://www.youtube.com/watch?v=Drh8Pui0WRU 

 

 

8. Dodatkowe zadanie dla chętnych ! W tym tygodniu Puchatki wraz z rodzicami mogą 

prowadzić obserwacje pogody. Wyniki możecie notować w kalendarzu pogody, 

który będzie dostępny w załączniku. Do notowania możecie użyć ilustracji ze 

zjawiskami pogodowymi, które są również dostępne w załączniku. 😊  

https://www.youtube.com/watch?v=Drh8Pui0WRU

