
 
 

 

Zabawa z gazetami – naśladowanie rodzajów deszczu i wiatru. 
 

Na hasło : 
 mały deszcz kapuśniaczek- dzieci delikatnie uderzają opuszkami palców o 

gazetę, 
 ulewa – uderzają całą dłonią w gazetę,  
 wietrzyk – powoli drą gazetę w paski,  
 wichura – szybką drą gazetę w paski.  

 Na koniec ugniatają kulę z gazety, podrzucają ją do góry i próbują ją złapać – 
naśladowanie spadającego gradu. 

 
 

Zagadki: 

 
 

Wiersz pt.: „Marzec” Doroty Kossakowskiej” 
 

W marcu jak w garncu” - to znane przysłowie. 
Co ono znaczy? Kto dziś odpowie? 
Jest trochę mrozu i jest zawierucha. 

Zimny wiatr często po twarzy dmucha. 
Jest i słoneczko co świeci w południe. 

Ogrzewa kwiaty i trawę cudnie. 
Raz zimno, raz ciepło jak w garnku kucharki. 

Marzec też gotuje, a ma różne garnki. 
W jednym trochę lodu i śniegowe płatki. 

W drugim zaś słoneczko i wiosenne kwiatki. 
I tak marzec miesza w swym garnku pogodę. 

Najpierw mróz i śnieg, a później słońce na zgodę. 
 

Praca plastyczna: 
Wykonaj ilustrację do wiersza. Na pewno sobie poradzisz 

 

Choć ma dwoje uszu,                 
to nie słyszy wcale,             

mama w nim obiadki          
gotuje wspaniałe.           

/garnek/

Widzisz je we dnie,                   
nie widzisz w nocy.                
Zimą grzeje słabo,                 

latem z całej mocy.         
/słońce/

Jaka to pierzynka biała, nie z 
pierza, ale z wody powstała? 

Płynie po niebie, znasz ją i 
wiesz, że gdy jest ciemna, 
Będzie z niej padał deszcz. 

/chmura/

Nie deszcz i nie grad, pada z 
nieba, bieli świat. Biały jest jak 
mąka, albo drobna kasza Gdy 

zaściele ziemię na sanki 
zaprasza.                             
/śnieg/

Kropelki wody na głowy 
padają. Wszyscy przed nimi,              

pod dach uciekają.           
/deszcz/

  



,,Spacer przedszkolaków” – opowieść ruchowa 
 

(Dzieci uważnie słuchając opowiadania ilustrują jego treść ruchem wg własnego uznania,  
lub sugerując się pomocą rodzica.) 

 
Pewnego marcowego dnia przedszkolaki wybrały się na spacer (marsz).  

Kiedy tak maszerowały, marcowa pogoda nie raz dawała im o sobie znać. 
 Najpierw zaświeciło mocno słonko (podniesienie rąk i kręcenie dłońmi) ,  

potem powiał silny wiatr (machanie rękoma na boki).  
Całe niebo się zachmurzyło i zaczął padać malutki deszczyk (uderzanie palcami o 
podłogę), potem coraz większy i większy, aż wreszcie zrobiła się straszna ulewa 
(uderzanie palcami o podłogę coraz szybciej i mocniej). Przed deszczem dzieci 

schowały się pod drzewem (uniesienie rąk nad głowę i zrobienie daszku). 
 Kiedy ulewa ustała, dzieci zobaczyły dookoła siebie kałuże – małe i duże.  

Zabawiły się w ich przeskakiwanie (skoki krótkie i długie). 
 Nagle – niebo pociemniało i znów zerwał się wiatr i zaczął padać śnieg (ręce 

uniesione do góry powoli opadają, poruszając palcami).  
Najpierw malutkie płatki, a potem coraz większe i większe. 

Zawierucha śniegowa zaskoczyła dzieci i nie miały się one gdzie schować, więc 
zaczęły się otrzepywać ze śniegu. 

 Padający śnieg był bardzo biały i lepki, więc pani na koniec marcowego spaceru 
zapowiedziała ,,śnieżną bitwę” (rzucanie śnieżkami). 

 Zabawy i śmiechu było co niemiara.  
Pani zaproponowała zmęczonym dzieciom powrót do przedszkola. 

 
 

Pamiętaj o umyciu rąk, po skończonej zabawie!!!! 
 

  

 

 

 


