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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Gwiazdki. 

 Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji muzycznej i przyrodniczej. Celem zajęć jest 

rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie sprawności ruchowej, czerpanie radości ze wspólnej 

zabawy, orientacji w schemacie własnego ciała, , pobudzenie dziecka wyobraźni. 

 

Życzymy miłej zabawy! 

Część I – zajęcia poranne 

 

1. „Pada deszczyk”- poznanie piosenki i wykonywanie określonych gestów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c7cBQKGDFXw 

 

2. "Skakanie po kałużach" – zabawa ruchowa 

 

Do zabawy potrzebne będą: PARASOL ORAZ WOREK NA ŚMIECI LUB INNA NIEBIESKA 

TORBA. 

 

Do utworu, który poznaliście przed chwilą jest następująca zabawa:  

 

Na podłodze rozkładacie kilka worków lub torebek, które będą kałużami, a w rękę bierzecie parasol.  

 

Podczas piosenki spacerujecie z parasolem pomiędzy kałużami, ale kiedy usłyszycie słowa refrenu:  

 

„KAP, KAP, KAP Krople deszczu złap 

KAP, KAP, KAP po kałużach skacz” 

  

odkładacie parasol i skaczecie po kałużach w dowolny sposób. Możecie na nie wskakiwać, możecie 

je przeskakiwać lub skakać na jednej nodze.  

 

 

3. „Parasol” - zabawa 

 

Dzieci proszę żeby na środku pomieszczenia postawiły rozłożony parasol. I słuchały czy gra muzyka 

czy nie. Jeśli gra muzyka tańczycie w kroplach deszczowej piosenki, kiedy muzyka cichnie – chowacie 

się pod parasol. 

 

Rodziców proszę by włączyli dzieciom piosenkę o deszczu. Może być dzisiaj poznana lub inna 

piosenka, którą znacie i lubicie. Rodzicie włączają i pozwalają dzieciom tańczy, bo po chwili wyciszyć 

muzykę i pozwolić się dzieciom schować do parasolowej kryjówki.  

 

Ten sposób zabawy powtarzamy kilkakrotnie. To co może zrobić rodzić, to przemieszczać parasol w 

różne miejsca.  

Miłej zabawy       

 

5. „Małe i duże krople deszczu” 

 

Poniżej znajdziecie do wydrukowania rysunek chmury z wielkiemi kropelkami deszczu. Waszym 

zadaniem jest dorysować małe krole deszczu, a następnie pokolorwać kropelki wg wzoru:  

https://www.youtube.com/watch?v=c7cBQKGDFXw


Małe kropelki będą w kolorze błękitym, takim jak niebo  

Duże krope deszczu będą w kolorze ciemnego, pochmurnego nieba, czyli granatowe  

Chmurkę pokolorujcie według własnego pomysłu       

 
 

 

 



 

CZĘŚĆ II – zabawy popołudniowe 

 

1. „Pada deszczyk”- zabawa paluszkowa. 

 

Dziecko powtarza za rodzicem rymowankę i próbuje zilustrować ją, wykonując odpowiednie ruchy, 

naśladując rodzica. 

 

Dziecko: 

Deszczyk pada, deszczyk pada, (stuka palcami o dywan),  

parasolka się rozkłada. (tworzy parasolkę z palca wskazującego i dłoni),  

Chmurki małe się spotkały (kreśli w powietrzu kształty chmur),  

i cichutko rozmawiały. (dłonie naśladują rozmowę), 

Deszczyk pada, mały, wielki. (naśladuje palcami padający deszcz),  

W kałuże zamienia kropelki. (Uderza całymi dłoniami o dywan). 

 

  

2. „Spacer w deszczu”- słuchanie  opowiadania B. Formy 

 

Krasnalowi wesoło minął piątkowy dzień w przedszkolu.  

- Za chwilę pani wskaże najgrzeczniejszego przedszkolaka w tym tygodniu i będę mógł pójść z nim 

do domu! – stwierdził Krasnal Polanek spoglądając na wychowawczynię. 

- Zawsze chodzimy z przedszkolakami na spacer a dzisiaj? Jeszcze rano była ładna pogoda, 

świeciło słoneczko – Krasnal z żalem spogląda na spływające po szybie krople deszczu. 

- Nie martw się - uśmiecha się pani Basia.  

- Zosiu- mówi ciocia, w tym tygodniu Ty byłaś najgrzeczniejsza, zatem Ty zabierzesz naszego 

Krasnala na weekend do domu. 

- Hurrraaa!- cieszy się Zosia. 

- Hurraaa!- cieszy się Polanek. 

W tej samej chwili w drzwiach pojawia się twarz dyżurnego. 

- Zosia, do domu. 

- Do widzenia - dziewczynka grzecznie zwraca się w kierunku pani, chwyta Polanka za rękę i oboje 

wychodzą z sali. 

- Polanku, skąd taka smutna mina - z daleka woła mamusia Zosi. 

- Zobacz co przyniosłam – Zosia i Krasnal zaglądają do dużej torby. Czerwone kalosze które Zosia 

dostała na urodziny i peleryna, oraz niebieskie kalosze i pelerynka dla Polanka. Są także kolorowe 

parasole. Twarze dziewczynki o Krasnala rozjaśnia uśmiech. 

- Ubierajcie się idziemy do parku. - Po chwili zawartość torby została ułożona na ławeczce. 



- Hura! Co za niespodzianka- cieszą się Zosia i Polanek. 

Krople deszczu miarowo uderzają o ich parasole. 

- Deszczowa pogoda też ma swoje uroki. Popatrz, w tafli kałuży odbijają się dwie postacie. 

- Jakie kolorowe - śmieje się Krasnal. 

- Przechodzenie przez kałużę to świetna zabawa - woła mama Zosi. 

- Tylko ostrożnie, żeby woda nie wlała się do środka kaloszy, bo będziecie musieli wracać do domu.  

- Posłuchaj jak śmiesznie dzwonią krople deszczu - zatrzymuje się na chwilę Zosia, wsłuchując się 

w miarowe dźwięki. 

- Śpiewają deszczową piosenkę - śmieje się mama i nuci. 

 

plim, plim, plum, plum, tralala, 

Krasnal dziś parasol ma. 

Ma kalosze pelerynę 

i zadowoloną minę. 

Słucha jak muzyka gra 

plim, plim, plum, plum, tra, la, la. 

 

Kiedy cała trójka wróciła do domu, Zosia wyjęła farby i na dużej kartce namalowała postać w 

niebieskich kaloszach, pelerynie z rozłożonym kolorowym parasolem. Czy wiecie kto to taki?  

 

 

Powodzenia! 

Ewa Mazurek, Magdalena Nowicka 


