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Będzie potrzebny: telewizor, komputer lub telefon  

Obejrzyjmy wspólnie z dzieckiem prognozę pogody. Zastanówmy się wspólnie, 

czy prognoza się sprawdza. Wyjaśnijmy dziecku, co to jest prognoza pogody 

(przewidywanie, jaka będzie pogoda), i w jaki sposób powstaje (na podstawie 

specjalistycznych obserwacji i pomiarów), kto ją przygotowuje (meteorolog).  

 

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.  



Zagadki dotyczące elementów marcowej pogody  

 

Widzisz je za dnia na pogodnym niebie,  

za to w dzień pochmurny chmurka chowa je za siebie. (słońce)  

 

Gdy jest ciemna, to już wiesz,  

że lada moment spadnie z niej deszcz. (chmura)  

 

Mówimy, że coś jest białe jak... (śnieg)  

 

Spada z chmury na ziemię – kapu-kap.  

Gdy tak się dzieje, parasolkę złap! (deszcz)  

 

Gdy niebo się chmurzy,  

a czasem w czasie burzy  

pojawia się nagle jasny znak na niebie  

– musisz wtedy uważać na mnie i na siebie! (piorun)  

 

Szumi wokół nas,  

nawet tam, gdzie las,  

szszszszsz... (wiatr)  

 

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 

 Praca plastyczna na powitanie wiosny  

 

Będą potrzebne: materiały do wykonania pracy, które są w domu  

 

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca, astronomiczna w tym roku – 

już 20. Szczegółowo o zwiastunach wiosny będziemy rozmawiać w przyszłym 

tygodniu, ale już dziś zaproponujmy dziecku wykonanie pracy plastycznej         

w dowolnej technice w zależności od dostępnych w domu materiałów. Można 

np. wykonać Marzannę i opowiedzieć dziecku o dawnych zwyczajach żegnania 

zimy i witania wiosny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


