
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Uszatków, dn. 15.04.2021r 

Temat dnia: W rytmie deszczu 

 
Źródło obrazka wychowaniewprzedszkolu.com.pl 

 

Piosenka na ten tydzień  

Śpiewające Brzdące - Pogoda 

https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q 

 

1.  „Kwietniowa prognoza pogody” – zabawa ruchowo-naśladowcz. 

 
Źródło obrazka blizejprzedszkola.pl 

 

Polega ona na wyszukiwaniu gestodźwięków i ruchów pasujących do zjawisk 

atmosferycznych.  

Uszatek eksperymentuje z dźwiękami i ruchami. Ma on za zadanie za pomocą gestów i 

dźwięków pokazać różne kwietniowe zjawiska atmosferyczne  Może sam wymyślać te 

gesty i dźwięki albo skorzystać z podpowiedzi Rodzica, np. deszcz – kląskanie, burza –  

tupanie, wiatr – wachlowanie ręką, śnieg – klaskanie, tęcza – rysowanie półkola rękami w 

powietrzu nad głową. 

https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q


2. „Deszczowe rytmy” – zabawa matematyczna. Karta pracy 121 

 
Źródło obrazka oksir.gminaoswiecim.pl 

 

 
Zabawa ta polega na doskonaleniu spostrzegawczości wzrokowej w trakcie 

porządkowania par obrazków, dobieranie do jednego z obrazków ułożonych w szeregu 

drugiego obrazka w tym samym kolorze, układanie kolorystycznych dwuelementowych 

rytmów. Karta pracy 121znajdyuje się w PDF karta prac. 

 

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

 

 
Źródło obrazka spsmiroslawiec.pl 

 
Potrzebne będą Państwu biała kartka i gazeta. Z kartki wycinamy chmurę z gazety 

formujemy kulki.  

Uszatek ustawia się w blisko „chmurki”. Ma za zadanie wcelować kuleczkami z gazet – 

„kropelkami” do środka chmurki. Im więcej „kropelek” będzie w „chmurce”, tym większe 

prawdopodobieństwo, że spadnie deszcz  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. „Z małej chmurki …” – budowa mobilu. 

 

 
źródło obrazka gawex.pl 

 

Praca polega na sklejaniu elementów według instrukcji, doskonaleniu uważnego słuchania 

oraz precyzji łączenia elementów.  

Kochani Rodzice to zadanie będzie opublikowane na grupie Uszatków w formie filmiku 

 Mobile można wykorzystać do dekoracji pokoju.  

 

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

 
Źródło obrazka  biblioteka.bojszowy.pl  

Proszę rozłożyć na podłodze gazety, które będą służyć za domek. W każdej „rundzie” 

proszę zabrać jedną gazetę.  

Gdy Rodzic wypowie hasło: Słońce świeci! Uszatek zaczyna biegać po pokoju (uważając 

na gazety). Na kolejny znak Rodzica – klaskanie w dłonie – Uszatek musi schować się 

przed deszczem. Po chwili ciszy Rodzic znów wypowiada hasło: Słońce świeci! i Uszatek 

znowu zaczyna biegać. W tym czasie Rodzic zabiera jedna z gazet. 

 

Podrzucam także dodatkowe kary pracy dla chętnych w PDF dodatkowe karty. Nie 

musza ich Państwo drukować Uszatek może wykonać je wskazując na pulpicie 

palcem  


