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Deszczowy masażyk  

Siadamy za dzieckiem i wykonujemy masażyk, mówiąc:  

Na niebie pokazał się mały, biały kłębuszek. Rysujemy na plecach spiralę,  

Psotny wiatr dmuchał mocno. przesuwamy palcami obu rąk po plecach,  

Przygonił dużo chmurek. rysujemy palcami wskazującymi wiele spiralek,  

Chmurki uderzały o siebie i popłakiwały. stawiamy kreski w różnych miejscach 

na plecach,  

Z daleka było słychać pomruki zbliżającej się burzy. stukamy zamkniętą dłonią,  

Nagle pojawił się błysk. rysujemy zygzak pioruna,  

Wystraszone chmurki zaczęły lać łzy. uderzamy wszystkimi palcami jak przy 

grze na pianinie,  

Rozbiegły się po całym niebie i zniknęły. przesuwamy po plecach wewnętrzną 

stroną dłoni,  

Deszcz był coraz słabszy, wykonujemy pojedyncze stuknięcia palcami 

wskazującymi,  

a na niebie rozbłysło słońce. rysujemy koło i promyki.  

Następnie zamieniamy się z dzieckiem miejscami i prosimy, aby zrobiło nam 

masażyk.  

Wiersz J. Kulmowej Deszczowa muzyka  

Przeczytajmy dziecku wiersz, który będzie wprowadzeniem do kolejnej zabawy.  

Co to za dzwony?  

Czy to w tej rynnie?  

Dudni po dachach, jakby na bębnach.  

Dudni ulewa taka... wiosenna.  

Tłucze o szyby wesołym deszczem.  

Bębni kroplami wciąż jeszcze… jeszcze…  

I na listeczkach gra z całej duszy,  



aż rozśpiewane skowronki głuszy!!!  

 Domowa perkusja  

Będą potrzebne: zabawkowe instrumenty (grzechotka, bębenek, kołatka) lub 

przedmioty, którymi je zastąpimy (np. grzechotka – pojemnik wypełniony 

kaszą, bębenek – duży garnek, kołatka – dwa drewniane klocki)  

Zaproponujmy dziecku wspólne muzykowanie – zademonstrujmy dźwięki, 

które wydają poszczególne instrumenty (lub „instrumenty”) i zapytajmy o 

skojarzenia, np. gra na kołatce – spadają pojedyncze krople, gra na 

grzechotkach – szumi ulewa, gra na bębenku – jest burza. Przekażmy 

dziecku instrumenty i poprośmy, by zrobiło nam koncert.  

 

 Zabawy z kartami pogody  

 

Będą potrzebne: karty pogody – narysowane samodzielnie lub wydrukowane z 

zasobów dostępnych w Internecie (np. https://tiny.pl/tbb4k) karty o wielkości 

ok. 10 x 7,5 cm (kartka A4 podzielona na 8 części) przedstawiające słońce, 

deszcz, wiatr, chmury i śnieg – będziemy potrzebować co najmniej kilku 

egzemplarzy z każdym motywem, warto przygotować także karty z tym samym 

motywem w trzech wielkościach, np. małe, średnie i duże słońce (format kart się 

nie zmienia)  

 

1) Pogodowe memory  

 

Przygotowujemy pary kart (tylko karty z obrazkami tej samej wielkości). 

Rozkładamy przed dziećmi symbole pogody i prosimy o ich nazwanie. 

Następnie wspólnie je zasłaniamy, układając karty obrazkami do dołu. Na 

przemian z dzieckiem losujemy po dwie karty, określamy narysowane na nich 

symbole pogody. Jeśli symbole są jednakowe, osoba, która je odkryła, zabiera 

karty. Wygrywa osoba, która ma najwięcej kart.  



 

2) Pogodowe rytmy  

 

Przygotowujemy karty w dwóch rodzajach (tylko karty z obrazkami tej samej 

wielkości). Zaczynamy układać łańcuch, np. słońce – chmurka – słońce – 

chmurka. Prosimy dziecko o to, by kontynuowało rytm. Jeśli zadanie nie 

sprawia dziecku trudności, możemy dodać kolejny element, np. słońce – 

chmurka – deszcz – słońce – chmurka – deszcz, lub utrudnić zadanie, układając, 

np. rytm słońce – słońce – chmurka – słońce – słońce – chmurka.  

 

3) Największy, najmniejszy  

 

Przygotowujemy karty przedstawiające ten sam motyw w trzech wielkościach. 

Rozkładamy karty w dowolnym układzie. Prosimy dziecko, aby powiedziało, 

czym się od siebie różnią (wyglądem i wielkością), a potem – skąd wiadomo, że 

różnią się wielkością. Dziecko układa, np. słońca od najmniejszego do 

największego. Trzylatek wskazuje najmniejsze słońce i największe słońce, a 

czterolatek mówi, które słońce jest małe, które większe, a które największe.  

 Obserwowanie chmur  

 

Poprośmy dziecko o to, by przyjrzało się dokładnie chmurom (jeśli to możliwe i 

bezpieczne – podczas spaceru, jeśli nie – przez okno) i powiedziało, jaki mają 

kolor, kształt, jaką wielkość, czy się poruszają, czy stoją w miejscu, co 

przypominają lub do czego podobny jest ich kształt.  

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.  



W czasie deszczu  

 

Zabawa ruchowa, którą można przeprowadzić, jeśli to możliwe i bezpieczne na 

świeżym powietrzu. Prosimy, aby dziecko kucnęło. Kiedy opiekun powie: „Pada 

deszcz”, dziecko powoli wstaje (aż do wspięcia na palcach) – tak jak rosnąca 

roślina. Następnie dziecko swobodnie spaceruje, wybierając nowe miejsce, i 

zabawa się powtarza.  

Propozycje zajęć na dzień dzisiejszy:  

Opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi – Wiosno, 

gdzie jesteś? 

Dzieci naśladują czynności i odgłosy, o których opowiada rodzic. 

Olek nie mógł się doczekać nadejścia wiosny. Postanowił wyjść do ogrodu i jej 

poszukać (maszerują w różnych kierunkach). Zobaczył drzewa z pąkami, 

delikatnie poruszające się na wietrze (naśladują poruszające się drzewa i ich 

szum). W oddali usłyszał śpiew ptaków (naśladują śpiew ptaków). Nad domem 

krążyły dwa bociany (biegają z szeroko rozłożonymi rękami), a potem brodziły 

po trawie, wysoko ponosząc nogi, i rozglądały się w poszukiwaniu żabek 

(maszerują z wysokim unoszeniem kolan, rozglądają się na boki). Klekotały 

cichutko, aby ich nie spłoszyć (cicho naśladują klekot bocianów). Żabki 

zauważyły niebezpieczeństwo i skakały 

w różnych kierunkach, aby się ukryć (naśladują żabie skoki). Nawoływały się 

cichutko (cicho kumkają), aby nie zwrócić na siebie uwagi. Było ciepło i 

przyjemnie. Olek przeciągnął się, aby rozprostować kości (przeciągają się). 

Nagle nad uchem usłyszał ciche bzyczenie. To pszczoła krążyła nad jego głową 

(naśladują brzęczenie pszczoły). Chłopiec przestraszył się. Zaczął uciekać. 

Wymachiwał rękami, aby ją odgonić (biegają i wymachują rękami). Nagle jego 

uwagę zwróciły kolorowe kwiaty. Olek pochylił się i je powąchał (naśladują 

wąchanie kwiatów), a potem głośno kichnął (kichają: aaa... psik!). „Nie muszę 



już dalej szukać wiosny” – pomyślał 

zadowolony, a potem, uśmiechnięty, wrócił do domu (maszerują, uśmiechając 

się do siebie). 

Zabawa plastyczna – Pierwsze bazie. 

Dla każdego dziecka: wazon narysowany przez rodzica, kolorowy papier, szare 

gazety, nożyczki, klej. 

Każde dziecko przykleja na kartce wazon wycięty po liniach narysowanych 

przez rodzica, na 

wazonie przykleja paski papieru wydarte z szarych gazet (gałązki); dokleja po 

obu stronach gałązek wydarte z gazet niewielkie owale – bazie. Dzieci oglądają 

powstałe prace; przeliczają gałązki w wazonach.  

Ćwiczenie oddechowe – Łąka wiosną. 

Dla każdego dziecka: kolorowy kwiatek z bibuły, zielona kartka, słomka. 

Dzieci zajmują miejsca przy stolikach. Przed każdym dzieckiem na stoliku leżą 

wycięte z bibuły kolorowe kwiatki oraz zielona kartka – łąka. Zadaniem dzieci 

jest przeniesienie jak największej liczby kwiatków na swoją łąkę za pomocą 

słomki. Oczywiście jeśli nie mamy bibuły możemy użyć gazet, najważniejsza 

jest sama czynność przenoszenia owego kwiatka na łąkę ;). 

  Zabawa ruchowa z reagowaniem na sygnał: 

- Zaopatrz się w kolorowe kartki, lub pokoloruj białą kartkę 

na czerwono, żółto, niebiesko i zielono, 

- Uniesiona czerwona kartka - dziecko szybko biega w miejscu, 

- Uniesiona żółta karta - dziecko wykonuje pajacyki (np. 10), 

- Uniesiona niebieska kartka - dziecko wykonuje leżenie tyłem, 

- Uniesiona zielona kartka - dziecko przemieszcza się na czworakach. 

- wykonajcie to ćwiczenie kilka razy. 



POBAWCIE SIĘ Z CAŁĄ RODZICĄ  

Zabawa logopedyczna - "Języczek szuka wiosny": 

- Pewnego dnia Języczek zabrał się za wiosenne 

porządki (otwieramy szeroko buzię). Zaczął od mycia 

okien (myjemy językiem policzki). Potem powiesił nowe 

firanki(czubek języka dotyka każdego ząbka z osobna). Wyjrzał 

przez okno (otwieramy szeroko buzię), rozejrzał się chwilę (czubek 

języka dotyka do kącików ust)  i postanowił, że wybierze się na 

spacer (kląskanie). Kiedy tak spacerował zobaczył piękne białe 

przebiśniegi i postanowił je powąchać (wdech nosem - wydech 

ustami). Szedł dalej (kląskanie) i spotkał bociana (dziecko mówi 

"kle, kle, kle") a tuż obok niego była żaba (dziecko mówi "kum, 

kum, kum"). Grzecznie się z nimi przywitał i poszedł 

dalej (kląskanie). Spojrzał na drzewo. Siedziały na nim ptaszki i 

głośno ćwierkały (dziecko mówi "ćwir, ćwir, ćwir"). Ucieszył się 

bardzo, że zobaczył tyle oznak wiosny (uśmiechamy się szeroko nie 

pokazując zębów) i szybko pobiegł do domu (kląskanie), aby o tym 

wszystkim opowiedzieć sąsiadowi. 

 

 

 

 



KARTY POGODY DO 

WYDRUKOWANIA 

MOŻNA NA RÓZNE 

SPOSOBY UKLADAĆ ☺ 

JESTEŚ POMYSŁOWY I 

KREATYWNY!!!!!! 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


