
18.06.2020 r. Jaka jest dzisiaj pogoda? 

Kochane dzieci! 

Dziś będziemy obserwować pogodę. Nauczymy się dobierać odpowiednie ubrania do pogody. 

 

 

 

Spróbuj  ruchem gazety naśladować odgłosy zjawisk atmosferycznych np.  

• wiatr - płynne ruchy gazety,  

• deszcz - szeleszczenie gazetą,  

• burza - rwanie gazety.  

Po zakończonej zabawie wskaż symbole zjawisk, które wystąpiły w zabawie: 

 

Zadanie 1:  „Odgłosy pogody”- zabawa twórcza z gazetami 



 

 

Możesz razem z rodzicami obejrzeć w telewizji prognozę pogody na dziś i na najbliższe dni. 

Porozmawiaj na jej temat. 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

• Skąd wiadomo jaka będzie pogoda?  

• Co zostało zapowiedziane na najbliższe dni?  

• Kto zajmuje się przewidywaniem pogody?  

• Czy prognozy zawsze się sprawdzają?  

Omów z rodzicami znaczenie symboli charakterystycznych zjawisk pogodowych. Pokaż i nazwij te 

symbole, które dotyczą pogody na dziś. Sprawdź czy prognoza na dziś się sprawdziła. 

Zadanie 2: „Jaka jest dzisiaj pogoda?”– rozmowa na temat aktualnej pogody na podstawie 

doświadczeń dzieci i ilustracji. 



 



 

Każda z pór roku charakteryzuje się pewnymi cechami np.  

1) wiosną zakwitają pierwsze kwiaty, 

2) latem grzeje silnie słońce i są upały, 

3) jesienią pada deszcz,  

4) zimą - śnieg,  

Sytuacja ta regularnie  powtarza się od wieków.  

Przyjrzyj się zdjęciom pokazującym zjawiska pogodowe w każdej z pór roku i spróbuj opisać pogodę 

tak jak robi to prezenter pogody np. „Szanowni Państwo, przed nami słoneczny dzień, a wieczorem może 

wystąpić silna burza. Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa, ponieważ nocą drogi mogą być 

śliskie.”  

Zadanie 3:  „Pogoda z czterech pór roku” – praca z obrazkiem. Utrwalenie pór roku i symboli 

pogodowych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku. Zapoznanie z zawodem 

prezentera pogody. 



 



 

 

 

Na sygnał „słońce świeci”- biegasz po pokoju. 

Na sygnał „deszczyk pada” - wykonujesz przysiad na dywanie i rękami osłaniasz głowę robiąc daszek. 

Zabawę powtórz kilka razy, za każdym razem zmieniając miejsce wykonania przysiadu. 

 

 

 

 

Dopasuj każde dziecko do odpowiedniej pogody. Opowiedz w co powinno się ubrać. 

Zadanie 4: „Słońce świeci, deszczyk pada” – zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność szybkiej 

reakcji na sygnał słowny. 

Zadanie 5: „W co się ubrać?” ” – kształtowanie umiejętności dopasowywania odpowiedniej 

garderoby do pogody. 



 

PA! PA! PA! 


