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Temat: Pogoda na wiosenne dni 

 

Zad. 1 „Kwiecień plecień” – zapoznanie z przysłowiem, rozwiązywanie zagadek słownych.  

 

Proszę zadać dziecku zagadki: 

Pada, drzewa łamie, wicher hula, to wiosenne jest… (wichura); 

Kiedy na niebie rano jasno świeci, to cieszą się dzieci… (słońce); 

Co to za ogrodnik? Konewki nie nosi, a kropelkami wody rosi… (deszcz); 

Co to za białe gwiazdki, co lecą na ziemię… (śnieg); 

Choć jestem zamrożony jak lody, to nikt się nie cieszy na mój widok, bo robię dużo szkody… 

(grad); 

Kiedy słońce świeci, a deszczyk jeszcze kropi, wtedy na niebie kolorowy mostek robi…(tęcza); 

Wiruje w powietrzu jak baletnica, kiedy przychodzi, drży cała okolica… (trąba powietrzna); 

Błysk i grzmot to zwiastuny nadciągającej … (burza); 

Jak mlecznobiała rzeka kładzie się na polach, sadach i lasach… (mgła); 

Dzień z nimi ponury, bo zasłaniają słońce te białe, puchate… (chmury). 

Po rozwiązaniu zagadek proszę wspólnie z dzieckiem wyjaśnić przysłowie: Kwiecień plecień, bo 

przeplata, trochę zimy trochę lata.  

 

Zad. 2 „Pomiary pogody” – zapoznanie z przyrządami meteorologicznymi w oparciu o karty pracy.  

 

Karty pracy 3, str. 48. 

 

Dziecko ogląda obrazki i je nazywa lub odczytuje nazwy: wiatromierz, waga, zegar, stacja 

pomiarowa, termometr, miarka, deszczomierz, a następnie wykonuje polecenie do ćwiczenia.  

 

Karty pracy 3, str. 49. 

 

Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia.  

 

Zad. 3 „Kwietniowa pogoda” – zabawa ruchowo – naśladowcza.  

 

Do tej zabawy potrzebna będzie gazeta, przy pomocy której dziecko eksperymentuje i naśladuje 

odgłosy pogody np. deszcz – stukanie palcami w gazetę, burza – skakanie po gazecie, wiatr – 

wachlowanie, trąba powietrzna – obracanie się z wirującą gazetą, śnieg – uderzanie całymi dłońmi, 

tęcza – rysowanie nad głową półkola. Proszę powtórzyć ćwiczenie kilka razy.  

 

Zad. 4 „Fasola” – założenie hodowli.  

 

Proszę przeprowadzić z dzieckiem krótką rozmowę na temat warunków , w jakich wzrastają 

rośliny: dostęp do światła, wody, podłoża (ziemia lub gaza, wata), a następnie, jeśli to możliwe, 

założyć z dzieckiem hodowlę fasoli. Kilka nasionek umieszczamy w wilgotnej ziemi w doniczce, a 

kilka na wilgotnej gazie lub wacie. Dziecko codziennie powinno dbać o podlewanie lub zraszanie 

kiełkujących roślin oraz obserwować różnice i podobieństwa w obu hodowlach.  


