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Zabawy na każdą pogodę 

 

 

 

Piątek 16.04.2021r. 

Temat: Co to jest pogoda 

1. Zabawa muzyczno– ruchowa. Kochani zapraszam Was na zabawy z 

pokazywaniem.  

https://www.youtube.com/watch?v=74_0qOgm2H0 

 

2. Dotknij czegoś, w kolorze… – zabawa doskonaląca znajomość kolorów i 

orientację w przestrzeni. 

Dzieci spacerują swobodnie po swoim pokoju. Na hasło:  

Dotknij czegoś, co jest niebieskie – jak najszybciej  

starają się dotknąć przedmiotu w tym kolorze.  

Wskazane przez rodzica dzieci nazywają  

przedmioty, np.: klocek na stole jest niebieski, wózek  

dla lalek jest niebieski, morze na obrazku jest  

niebieskie. Jedno dziecko może dotknąć jednego  

przedmiotu, który nie został wcześniej wybrany.  

https://www.youtube.com/watch?v=74_0qOgm2H0
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Po zrealizowaniu zadania dzieci wracają do dalszego  

spaceru i czekają na wywołanie następnego koloru 

3.  Jaka będzie pogoda -  rodzice zaprezentują wam przykładową prognozę 

pogody na najbliższe dni. Po obejrzeniu filmiku  Zastanówcie się nad pytaniami: 

Skąd wiadomo jaka będzie pogoda?  

Co zostało zapowiedziane na najbliższe dni?  

Kto zajmuje się przewidywaniem pogody?  

Czy prognozy  

zawsze się sprawdzają? 

 www.youtube.com/watch?v=fJgKDgXTmJo 

4.Obrazy pogody  - praca z obrazkiem 

Kochane Leśne Ludki , mama nadzieję, że pamiętacie a jak nie to sobie 

przypomnimy, o tym jak wygląda każda pora roku.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fJgKDgXTmJo
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Cechy zimy:                                                           

- jest zimno, temperatura zazwyczaj jest na minusie.  

- często pada śnieg.  

- drzewa nie mają liści 

- są Święta Bożego Narodzenia 

- są ferie zimowe.  

 

 

Wiosną - Cechy wiosny: 

- jest cieplej niż w zimie, ale nie aż tak ciepło 

- wyrastają pączki kwiatów na drzewach 

- rodzą się zwierzęta 

- wyrastają rośliny 

- Jest  Wielkanoc 

 

Cechy lata: 

- jest bardzo ciepło , nawet 30 stopni na plusie.  

- słońce grzeje bardzo często  

- często są też burze 

- są wakacje 

- ludzie wyjeżdząją na wczasy do innych krajów.  

 

Cechy jesieni: 

- drzewa zrzucają liście 

- temperatura robi się co raz zimniejsza  

- często pada deszcz 

- ptaki odlatują do ciepłych krajów. -  
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Jeśli już wiecie jakie cechy ma każda pora roku to zachęcam Was abyście razem 

z rodzicami zabawili się w prezentera pogody;-) Oto krótka instrukcja. 

Powodzenia!!! 

Przykładowa wypowiedź:  

Szanowni Państwo, zawitała do nas wiosna. Na łąkach pojawiły się  

pierwsze przebiśniegi i powoli zaczynają wracać  

do nas ptaki z dalekich krajów. Przed nami słoneczny dzień, a pod wieczór 

mogą wystąpić opady śniegu  

z deszczem. Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa, ponieważ nocą drogi 

mogą być jeszcze śliskie,  

choć będzie coraz cieplej 


