
Tematyka tygodnia : Marcowa pogoda (18.03-25.03.2020r.) 

  

Dzień 1 - Obserwujemy pogodę. ( 18.03.2020) 

 

Propozycje zabaw i aktywności, do wykorzystania według wyboru. 

1. Marzec – uważne słuchanie wiersza J. Kulmowej.  

Marzec ma ogromny garniec. Mieszka w nim przez całe noce, wieje w garncu nieustannie, syczy 

coś i bulgocze. – Powiedz, Marcu, co masz w garncu? – Mam składniki różnorodne: wiatry ciepłe, 

wiatry chłodne, chmury, słońce, śnieg i wodę – z nich przyrządzam Wam pogodę. 

Rozmowa kierowana pytaniami:  

- O kim jest wiersz?  

- Co dzieje się w marcowym garnku? 

2.Obserwowanie krajobrazu za oknem. Zapamiętywanie dostrzeżonych szczegółów.  

Kartka, długopis. 

R. wykazuje zainteresowanie tym, co dzieje się za oknem. Zachęca dziecko do wspólnej obserwacji. 

Następnie proponuje zabawę: dziecko patrzy przez okno i zapamiętuje jak największą liczbę 

szczegółów, następnie odwracaja się tyłem do okna. Kolejno wymieniaja zapamiętane szczegóły, a R. 

zapisuje je na kartce. Za każdy szczegół dzieci otrzymują punkt, np. klocek. Po zakończeniu zabawy 

dziecko odwracaja się przodem do okna. R. czyta zapisane informacje, a dziecko wskazuje za oknem 

odpowiednie miejsca. Sprawdzają, czy jest jeszcze coś, czego nikt nie wymienił. R. wspólnie  

z dzieckiem liczy punkty. 

3. „Marcowy wiatr” – ćwiczenia oddechowe. Dziecko naśladuje wiatr, dmuchając na dłonie. Następnie 

kładzie na dłoniach kawałki waty i próbuje je zdmuchnąć z dłoni. R. daje dziecku słomkę. Dziecko 

powtarza poprzednie ćwiczenia, tym razem dmuchając przez słomki.  

 

Dzień -2  Marcowe zamieszanie (19.03.2020) 

Zimno – ciepło – słuchanie wiersza J. Kulmowej.  

Chmurki to przyjdą, to uciekną.  

Bawi się marzec w zimno – ciepło.  

Zamrugał słońcem. Chlapnął deszczem. 

O! Ciepło! Cieplej! Szukaj jeszcze!  

Deszcz pajęczynę cienką rozsnuł  

i kapie jakby ze stu nosów.  

Patrz: Tutaj trawka już wyrosła.  

Ciepło – gorąco – parzy – wiosna!  

Rozmowa na temat wiersza.  



-W co bawi się marzec? 

„Co zniknęło?” – ćwiczenie trwałości pamięci i koncentracji. Rodzic pokazuje dziecku kolejne obrazki 

przedstawiające  pogodę, a dziecko podaje ich nazwy. Po kilku powtórzeniach zamyka oczy, a R. 

zabiera jeden obrazek. Dziecko odgaduje, który zniknął – co na nim było i jaką pogodę oznacza. 

Nazwę symbolu pogody (słońce, deszcz, wiatr, śnieg) sylabizują. Zabawę należy powtórzyć kilka razy.  

 

 

  



 „Garnek pogody” – zabawa plastyczna. Dziecko ma szablon garnka. Maluje wnętrze garnka kolorami 

symbolizującymi zjawiska atmosferyczne: niebieski – deszcz, żółty – słońce, biały – śnieg. Wiatr może 

zrobić za pomocą papieru – rozmazując nim farby na garnku. Ważne, by farby były gęste. 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustrowanie ruchem krótkiego opowiadania. 

„Idziemy na spacer, świeci słońce. Jest ładna pogoda, dzieci wesoło podskakują. (dziecko idzie, 

spaceruje, rozgląda się, podskakuje, wymachuje rączkami. )Nagle zaczyna wiać wiatr. Jest coraz 

silniejszy. (dziecko energicznie wymachuje raczkami.) Nadciągają ciemne chmury, zaczyna padać 

deszcz. Chowamy się pod parasole, żeby nie zmoknąć. (dziecko zakrywa główkę rączkami.) Wiatr jest 

bardzo silny. Boimy się. Z daleka słychać gromy i widać błyskawicę. Uciekamy do domu. (dziecko 

szybko chowa się w umówione miejsce) Nareszcie znowu pojawia się słońce. Wyglądamy przez okno. 

Możemy wyjść na spacer.” 

 

 

Dzień 3 - Marcowe Niespodzianki (20.03.2020) 

1. Marcowy obrazek – rozdmuchiwanie barwnej plamy, dorysowywanie elementów tworzących 

jedną całość. 

Biała kartka dla  dziecka, tusz, kroplomierz, kredki. 

Rodzic układa na stoliku kartki, tusz, kroplomierz. Dziecko za pomocą kroplomierza umieszcza na 

kartce kroplę tuszu, którą potem rozdmuchują. Dorysowuje do tak powstałej barwnej plamy różne 

elementy, tworząc wiosenny obrazek. Nadaje tytuł swojej pracy. 

2.Rodzic układa na stole niebieskie kartki z narysowanymi sylwetami kropel deszczu. Dziecko 

wycinana pięć sylwet. Układa je obok siebie na stole i liczy, dotykając każdej sylwety palcem. Rodzic 

zakrywa sylwety białą kartką i pyta: Ile masz sylwet kropelek deszczu? 

3. Klasyfikowanie sylwet chmur ze względu na jakość (wielkość, kolor). 

Cztery, wycięte przez dziecko z papieru, sylwety chmur (dwie niebieskie: mała i duża, oraz dwie 

ciemnoszare: mała i duża),  cztery obręcze. 

Dziecko układa przed sobą samodzielnie wycięte z papieru i pokolorowane sylwety chmur: dwie 

niebieskie (duża i mała) i dwie ciemnoszare (duża i mała, pokolorowane np. ołówkiem). Następnie 

rodzic układa dwie obręcze. Prosi, aby dziecko ułożyło w nich sylwety chmur, ale tak, aby były one 

uporządkowane. Jeśli dziecko ułoży w obręczy sylwety chmur, biorąc pod uwagę ich wielkość, rodzic 

chwali umiejętność dziecka, ale pyta, jak inaczej jeszcze można je ułożyć. Następnie dokłada jeszcze 

dwie obręcze i prosi o takie ułożenie sylwet chmur, aby w każdej obręczy leżały chmury takiego 

samego rodzaju, np. małe niebieskie chmury lub szare duże chmury. 

4. Liczenie dźwięków. Dziecko układa przed sobą białe kartki i sylwety kropelek deszczu, które 

wykonało, rodzic uderza np. łyżką drewnianą w pokrywkę  dowolną liczbę razy (od 1 do 5) dziecko 

układa na kartkach taką samą liczbę sylwet kropelek deszczu. 



 

 

 



 

 



Dzień 4 - Marcowe ubrania (23.03.2020) 

  

1. Wycinanie z gazetek reklamowych zdjęć przedstawiających części garderoby, utrwalenie ich nazw. 

Rodzic układa na stole gazetki reklamowe, w których znajdują się zdjęcia różnych części garderoby. 

Dziecko wskazuje je i podaje ich nazwy. Następnie wycina zdjęcia i wkłada je do nieprzezroczystego 

worka lub pojemnika. Kolejno losują po jednym zdjęciu, pokazuje je i podaje nazwę przedstawionej 

na nim części garderoby. 

2. Zmienna pogoda – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Marcowa pogoda. 

– Niestety, znów mamy marcową pogodę – westchnęła pani, zapraszając swoją grupę do zajęcia 

miejsca na „zaczarowanym dywanie”. – Może wiecie, dlaczego akurat ten miesiąc płata nam takie 

figle? 

– Bo jest złośliwy? – zaczął się zastanawiać Bartek. 

– A może ma za mało siły, żeby pokonać zimę? – stanęła w obronie marca Joasia. 

– Albo po prostu… lubi, kiedy ciągle coś się zmienia – wzruszył ramionami Adaś. 

– Wyobraźcie sobie, że całkiem przypadkowo znalazłam odpowiedź na to pytanie – szepnęła 

tajemniczo pani, otwierając grubą książkę z bajkami. – Posłuchajcie. 

Zima już dawno powinna powędrować za siódmą rzekę i siódmą górę, a tu tymczasem sypnęło 

śniegiem, a mróz ścisnął tak, jakby to był grudzień, a nie marzec. 

– To niesprawiedliwe! – zdenerwował się deszcz. – Teraz miała być moja kolej! Wiosno!!! 

 Gdzie ty się podziewasz? 

– Nie uważasz, kochana, że najwyższa pora oczyścić nieco atmosferę? – zamruczał basem 

grzmot. 

– Chętnie się przyłączę! – zawtórował mu wiatr. 

– My też! – rozjaśniły się błyskawice. – Rozpętajmy wreszcie prawdziwą wiosenną burzę! 

– Jestem gotów! – zawołał ochoczo grad. 

– Poczekam, aż się wyszalejecie, i wtedy wyjdę na spacer – postanowiło słoneczko. – 

Uwielbiam przeglądać się w kałużach i kropelkach deszczu, które jeszcze huśtają się na listkach. Lubię, 

kiedy ptaszki, ćwierkając wesoło, suszą piórka, a dzieci biegają co sił, łapiąc na noski pierwsze 

wiosenne piegi. Tylko… gdzie ta Wiosna? 

– Witajcie, kochani! – rozległ się nagle wesoły, dźwięczny głosik. – Przepraszam za spóźnienie, 

ale utknęłam w zaspie. Zaraz wszystko naprawimy. Kto pierwszy chce mieć dyżur? 

– Ja!!! – zawołali wszyscy naraz. 

– To niemożliwe – zmarszczyła brwi Wiosna. – Zrobi się straszny bałagan. Pogoda zwariuje, a 

ludzie nie będą wiedzieli, jak się ubrać. 

Deszcz, wiatr, grad i słońce poszeptały chwilę między sobą i zgodziły się, że każdy powinien poczekać 

cierpliwie na swoją kolej. Niestety, jeszcze tego samego dnia deszcz nie wytrzymał i wpadł w sam 



środek słonecznej pogody, po czym – zawstydzony – znikł równie szybko, jak się pojawił. Inni 

natychmiast zaczęli go naśladować i zanim Wiosna zrobiła z tym porządek, minął cały marzec. 

– To dlatego marcowa pogoda ciągle się zmienia – zrozumiała wreszcie Ada. 

– Ludzie wiedzą o tym i dlatego na wszelki wypadek ubierają się na cebulkę – uśmiechnęła się 

pani – a wasze mamy dają wam do przedszkola pelerynki i parasole, nawet gdy rano jest ładnie. 

– O, chyba wygrywa słoneczko! – zauważyła Ola, zerkając przez okno. 

Rodzic zadaje pytania: 

− O czym była bajka, którą przeczytałam? 

− Co to znaczy: ubierać się na cebulkę? Dlaczego powinniśmy się tak ubierać w marcu? 

3.Zabawy w szukanie kolorów. 

Rodzic wyznacza teren do zabawy. Wymienia nazwę dowolnego koloru, ale takiego, który jest 

możliwy do odnalezienia. Dziecko szuka odpowiedniego przedmiotu. Kiedy go znajdzie,  zatrzymuje 

się przy nim. Rodzic podchodzi i sprawdza, czy dziecko poprawnie wykonało zadanie. 

 



 



 

 

 

 



Dzień 5 – Pożegnanie zimy. ( 24.03.2020) 

1. Wykonanie pracy plastycznej Bazie w wazonie. 

Kolorowa kartka z bloku technicznego, wycięta z papieru sylweta wazonu – dla  dziecka, brązowa 

plastelina, wata, klej. 

Rodzic układa przed dzieckiem kolorowe kartki z bloku technicznego i wyciętą z papieru sylwetę 

wazonu. Dziecko przyklejają wazon na kartce. Następnie z brązowej plasteliny toczy cieniutkie 

wałeczki – gałązki – i nanosi je na kartkę. Z waty formuje małe kuleczki i przykleja je na gałązkach. 

Rodzic zwraca uwagę na sposób rozmieszczenia bazi na gałązkach (naprzemienny). 

2. Słuchanie wiersza Krystyny Datkun-Czerniak „ Czekam na wiosnę”. 

Dość mam sanek, nart i śniegu. 

Chcę już w piłkę grać! 

Po zielonej trawie biegać! W berka sobie grać! 

Dość mam chlapy i roztopów, szarych, smutnych dni. 

Przybądź, wiosno, jak najprędzej, rozchmurz niebo mi. 

Przynieś kwiaty, promień słonka, zieleń liści, ptaków śpiew. 

Niech zadźwięczy pieśń skowronka. Przybądź, proszę cię! 

 Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje pytania: O co prosiła autorka wiersza? Dlaczego tęskniła 

za wiosną? Dlaczego chciała, aby odeszła już zima? 

3. Ćwiczenie oddechowe – Krople deszczu. 

Wycięte krople deszczu, kałuże, słomki. 

Dziecko zajmuje miejsce przy stoliku. Przed  dzieckiem leżą wycięte z papieru małe krople deszczu. Na 

środku stolika .Rodzic umieszcza wyciętą z szarego brystolu kałużę. Zadaniem dziecka jest 

przeniesienie za pomocą słomki, bez użycia rąk, kropli deszczu na kałużę. 

 



 

 

 

 

 

 



Dzień 6 W marcu (25.03.2020) 

1.Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej W marcu 

"W marcu" I. Suchorzewska  

Raz śnieg pada, 
a raz deszczyk. 
Na jeziorze 
lód już trzeszczy. 
Błękit nieba 
lśni w kałuży, 
bałwan w słońcu 
oczy mruży. 
– Koniec zimy. 
Przerwa. 
Dzwonek. 
– To nie dzwonek. 
To skowronek. 

 

2.Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza: 

- Co świadczy o tym, że kończy się zima? 

- Czy wiesz, dlaczego na skowronka mówimy wiosenny dzwonek? 

Zabawa Wiatr, deszcz, burza z wykorzystaniem gazety 

Rodzic daje dziecku gazetę. Dziecko naśladuje odgłosy padającego deszczu i wiejącego wiatru. Uderza 

palcami o papier- padający deszcz, szuranie całymi dłońmi – wiatr, a gdy naśladuje burzę, tupie 

nogami po gazecie.  

3.Improwizacja ruchowa przy piosence. 

Piosenkę znajdziesz tutaj:  

https://www.youtube.com/watch?v=CJ4ZgpFUpJU 

  

 

 


