
Drodzy Rodzice! 

 

 W związku z zaistniałą sytuacją i zawieszeniem zajęć przedszkolnych, 

chciałabym zaproponować dla naszych kochanych przedszkolaków kilka 

różnych propozycji spędzenia miło wolnego czasu. 

 

 

Temat: „Deszczowa pogoda” 

 

Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia. 

Przebieg: 
 

 

Zabawa muzyczno- ruchowa na powitanie- Przywitajmy się wesoło. 

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy raz, dwa, trzy, 

Przywitamy się wesoło już tupiemy ja i ty. 

Hop, hop dzień dobry witam wszystkich was 

Cwałujemy jak koniki już muzyka woła nas. 2x 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

 

1.Rozmowa na temat jesiennej pogody. 

 

2. Nauka wyliczanki. 

 

 

Wieje wiatr, pada deszcz jestem smutna 

i ty też! 

Stuka w okno mokry deszcz. 

Chodź tu, ze mną pobaw się! 

 

 

3. Zabawa „Deszcz”( rodzic daje dziecku kartkę . Dziecko trzyma ją w jednej 

ręce, a palcem drugiej stuka, naśladując padający deszcz). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4


 

 

4. Słuchanie wiersza „Idzie Ala do przedszkola”. 

 

Idzie Ala do przedszkola pod osłoną parasola. 

Deszczyk: kap, kap, kap! 

Spotkała ją Hania w polu: Pod parasol weź mnie Alu! 

Deszczyk: kap, kap, kap! 

Jasio też się deszczu boi. Chodź, pójdziemy wszyscy troje. 

Deszczyk: kap, kap, kap! 

Jeszcze pieska z sobą biorą. Chodź, będziemy szli we czworo. 

Deszczyk: kap, kap, kap! 

Przyszli wreszcie do przedszkola. Kapie woda z parasola. 

Deszczyk: kap, kap, kap! 

 

 

Analiza treści wiersza przy pomocy pytań stawianych dzieciom: 

– W jaki sposób Ala skryła się przed deszczem? 

– Kogo Ala zaprosiła pod swój parasol? 

– Ile dzieci skryło się pod parasolem? 

– Kogo jeszcze uchroniła dziewczynka przed deszczem? 

– Czy podoba wam się zachowanie Ali? 

 

 

5.  Zabawa z gazetą . 

Słychać muzykę klasyczną dziecko wykonuje polecenia Rodzica 

 

Walc złotej Jesieni - muzyka W. Kilar (Piękny Park Arkadia) 

 

 

 - spaceruje z gazetę, wachlując się- wieje lekki wiatr 

 - zwija gazetę i uderza się po całym ciele- wieje mocny wiatr 

 - rozkłada gazetę na podłodze uderza palcami ? pada deszcz 

 - rozrywa gazetę ? jest burza 

 - zbiera kawałki robi z nich kule ? przyroda się uspokaja 

 - rzuca kule do kosza ? powoli nadchodzi zima. 

 

 



 

6. Zabawa muzyczno - ruchowa 

 "Hej pada, pada deszczyk"sł. Monika 

Kluza, muz. Mateusz Kluza 

 

TANIEC MIĘDZY PARASOLAMI Z PAŁECZKAMI 

 

1. Hej, pada, pada deszczyk, pada dziś od rana. – młynek pałeczkami 

Zmoczył domy, płoty, drzewa, teraz z nami śpiewa. –bieg dookoła parasoli, 

machanie pałeczkami nad głową 

Hej, pada, pada deszczyk, pada dziś od rana. –uderzanie pałeczką o pałeczkę (lub 

klaskanie) 

Zmoczył domy, płoty, drzewa, teraz z nami śpiewa. –bieg dookoła parasoli, 

machanie pałeczkami nad głową 

 

GRA PAŁECZKAMI NA PARASOLACH 

 

Kap, kap, kap – krople deszczu złap. Kap, kap, kap – po kałużach skacz. 

Kap, kap, kap – krople deszczu złap. 

Kap, kap, kap – po kałużach skacz. 

– stukanie pałeczkami o parasol w rytmie piosenki, raz prawą a raz lewą pałeczką 

 

 

 

„Parasole i krople deszczu” – samodzielne wykonanie zadania. 

Pomaluj  parasol  , dorysuj krople deszczu 

 

Miłej zabawy:) 

 

 

 

 
 


