
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Uszatków, dn. 19.11.2021r 

Temat dnia: Co robić w deszczową pogodę? 

 
Źródło obrazka /blizejprzedszkola.pl 

 

Piosenka na ten tydzień  

Śpiewające Brzdące - Deszczowa piosenka 

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

 

1. Co robić w deszczową pogodę? – pogadanka wprowadzająca. 

 

Spróbujcie wspólnie odpowiedzieć na pytanie, czy w czasie deszczu dzieci się nudzą, czy 

wy się nudzicie, kiedy pada deszcz, jak myślicie, w co można się bawić, gdy za oknem 

pada. Dziecko pokazuje dorosłemu, co można robić w domu, kiedy pada deszcz, nie 

używając przy tym słów. Dorosły odgaduje. Następnie pobawicie się w jedną albo kilka 

prezentowanych zabaw. 

 

 

 

 

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


2. Kropelki deszczu – ćwiczenie oddechowe 

 

Źródło obrazka https://panimonia.pl 

 

Kropelki deszczu to bardzo prosta i sympatyczna pomoc do ćwiczeń oddechowych. 

Wystarczy słomka, woreczek foliowy i ścinki papieru. Aby zadziałała, trzeba naprawdę 

bardzo mocno dmuchać! Więcej zobaczą Państwo w PDF  

3. Kolorowe kredki – klasyfikowanie kredek ze względu na barwę  

Odszukajcie w domu wszystkie kredki, mazaki i posegregujcie je według kolorów. 

Możecie je poukładać w pudełku po butach.  

 

4. Kiedy pada – słuchanie wiersza „Deszczyk” Natalii Usenko 

Natalia Usenko 

 „Deszczyk” 

 

źródło obrazka przedszkolelesko.pl 

https://panimonia.pl/


 

Gapię się na deszcz za oknem:  

mokre domy, drzewa mokre,  

mokre psy i mokre koty,  

w niebie mokre samoloty,  

jeżdżą mokre samochody.  

Skąd się wzięło tyle wody?  

Stoję, dziwię się okropnie.  

A na świecie wszystko moknie.  

 

Źródło: Natalia Usenko „Deszczyk” [w:] „Polscy autorzy dzieciom”, tom 4  

Spróbujcie nauczyć się na pamięć wiersza „Deszczyk” N. Usenko 

 

6. Praca plastyczna – „Kropla deszczu” 

 
źródło obrazka gawex.pl 

 

Narysujcie na dużej kartce kropelkę deszczu, a następnie wyklejcie ją plasteliną albo 

skrawkami niebieskiego papieru – jeśli nie posiadacie plasteliny ani papieru możecie 

zastąpić je farbami lub innym materiałem plastycznym.  

 

 

 



7. „Słońce świeci – deszcz pada” – zabawa ruchowa, 

 
Źródło obrazka view.genial.ly 

 

Do tej zabawy potrzebujecie parasola  

Włączamy nagranie skocznej piosenki (może być nasza tygodniowa piosenka o deszczu) 

i na hasło „Słońce świeci” dziecko może biegać, podskakiwać, tańczyć. Gdy muzyka 

cichnie głośno mówimy hasło: „Deszcz pada” – dziecko ma za zadanie jak najszybciej 

schować się pod parasol i czekać na hasło „Słonko świeci” i muzykę. 


