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Propozycje dla wszystkich dzieci 

 
 Poznajemy termometr 

Będą potrzebne: termometry do mierzenia: temperatury za oknem i temperatury ciała 
Pokazujemy dziecku termometry i pytamy, czy wie do czego służą te urządzenia i jak się 
nazywają. Prosimy, by dziecko podzieliło rytmicznie (wyklaskało) wyraz "termometr" na sylaby 
- ter-mo-metr 

 
 Słońce i deszcz 

Będą potrzebne: obrazki przedstawiające słońce i deszcz, ubrania i przedmioty potrzebne w 
czasie deszczu (kalosze, płaszcz przeciwdeszczowy, parasol) i w czasie pobytu na słońcu (czapka 
z daszkiem, krem z filtrem, woda w butelce) 
Prosimy, aby dziecko wybrało jeden przedmiot (ubranie), powiedziało, jak on się nazywa, do 
czego służy i kiedy go używamy – w czasie deszczowej czy słonecznej pogody. 
Dziecko kładzie przedmiot (ubranie) przy właściwym symbolu pogody. 
 

 Gimnastyka buzi i języka 
Będzie potrzebne: małe lusterko 
Dajemy dziecku lusterko, demonstrujemy ćwiczenia, powtarzając je kilkakrotnie i pilnując 
dokładnego ich wykonania przez dziecko. 
Słoneczko budzi się i uśmiecha – dziecko wyciąga do przodu wargi okrągłe jak słoneczko, a 
następnie rozciąga je do szerokiego uśmiechu. 
Deszczyk – przy szeroko otwartej jamie ustnej język wychodzi na spacer i unosi się do góry, w 
stronę nosa. Nagle zaczął padać deszcz – język chowa się za górnymi zębami w jamie ustnej. 
Tęcza – po deszczu pojawia się tęcza – dzieci rysują jej kształt, przesuwając czubek języka po 
górnej wardze od jednego kącika ust do drugiego. 
Wiatr – dzieci wciągają powietrze nosem, a wypuszczają ustami ułożonymi w dziobek, starając 
się, aby policzki nie wypełniały się powietrzem. 
Kropelki – jak kropelki wody spadają z góry na dół, tak czubek języka porusza się od górnych do 
dolnych zębów: najpierw powoli i bardzo dokładnie, a potem coraz szybciej. 
Chmurki – dzieci rysują kształt chmurki, przesuwając językiem po wewnętrznej stronie warg, 
przy zamkniętych ustach.  
Parasolka – dzieci naśladują otwieranie i zamykanie parasoli przez coraz szersze otwieranie ust 
i ich zamykanie. 
 

 Słońce świeci - deszczyk pada 
Będzie potrzebny: parasol 
Opiekun staje w jednym miejscu z zamkniętym parasolem. Kiedy powie: "Słońce", dziecko 
swobodnie spaceruje po pomieszczeniu, a kiedy powie: "Deszcz", otwierając jednocześnie 
parasol, dziecko chowa się pod parasolem. 
 

 Balon 
Będzie potrzebny: nadmuchany balon (jeśli go nie ma, można wykorzystać lekką piłkę lub 
zwiniętą kulkę papieru) 
Siadamy z dzieckiem naprzeciwko siebie lub kręgu, np. mama, tata, dziecko, w siadzie 
skrzyżnym, rzucamy lub odbijamy balon do siebie. Zwracamy uwagę, żeby dziecko trzymało 
balon w obu rękach, rzucało znad głowy, prostując sylwetkę podczas rzutu. 
 
 
 



 W marcu jak w garncu 
Będą potrzebne: warzywa na zupę jarzynową, sprzęty kuchenne, dużo cierpliwości ;-), okno, 
uważne oczy, duży arkusz papieru, kredki 
Zaprośmy dziecko do wspólnego ugotowania zupy jarzynowej. Podczas pracy porozmawiajmy: 
o tym, jaką pogodę lubi, jakie rodzaje pogody zna, przypomnijmy nazwy warzyw, z których 
powstaje zupa, zwróćmy uwagę na pogodę za oknem, wykorzystajmy naturalnie nadarzające 
się okazje - zmienne warunki atmosferyczne - aby poszerzyć słownictwo dziecka o różne 
określenia pogody oraz wyjaśnić znaczenie porzekadła "W marcu jak w garncu" - porównajmy 
marcową pogodę do garnka z zupą, którą wspólnie ugotowaliśmy. Zabawę można 
kontynuować przez kolejne dni - narysujmy na kartce wspólnie duży garnek i powieśmy kartkę 
w widocznym miejscu, np. na lodówce, poprośmy dziecko, by uważnie obserwowało 
zmieniającą się pogodę i pomóżmy mu ją symbolicznie zaznaczać w garnku. 
 

 Chmury i deszcz 
Zabawa ruchowa, którą można przeprowadzić, jeśli to możliwe i bezpieczne na świeżym 
powietrzu. Dziecko rysuje w powietrzu duże chmury: najpierw prawą ręką, potem lewą ręką i 
obiema rękami. Następnie unosi ręce wysoko nad głową i palcami naśladuje padający deszcz, 
poruszając rękami z góry na dół. Kuca, uderzając palcami w podłoże: najpierw powoli, a potem 
coraz szybciej i mocniej – naśladuje ulewę. 

 
Propozycje dla 4-latków i chętnych 3-latków 
 

 Zagadka o garnku autorstwa B. Szelągowskiej 
Zupę, gulasz czy marchewkę – 
to w nim właśnie się gotuje. 
Ognia wcale się nie boi. 
Na kuchence wtedy stoi. (garnek) 

 
 Garnki 

Będą potrzebne: Garnki różnej wielkości i pokrywki do nich 
Rozkładamy przed dzieckiem garnki różnej wielkości oraz pokrywki różnej wielkości. Prosimy 
dziecko, aby ułożyło garnki w kolejności od najmniejszego do największego oraz dobrało do 
nich odpowiednie pokrywki. 

 
 Garnek 

Będą potrzebne: Rysunek garnka narysowany na kartce, plastelina (jeśli jest w domu, jeśli nie 
ma, dziecko może ozdobić garnek dowolną techniką w zależności od dostępnych w domu 
materiałów i wedle inwencji opiekuna - ważne by poćwiczyć małe rączki) 
Dziecko wykleja rysunek garnka kawałkami plasteliny. Urywa kawałek plasteliny w dowolnym 
kolorze, wyrabia go w dłoni i rozciera opuszkami palców, tworząc kolorowe kółeczka. Po 
zakończeniu sprząta miejsce pracy, ogląda swój garnek i myje ręce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podstawie Olek i Ada (A/A+) – przewodnik metodyczny cz. 3 oraz pomysłów własnych opracowała Agata Zakrzewska 


