
Temat tygodnia: Wiosna tuż tuż. 

Temat dnia: Pogoda - w marcu jak w garncu 

 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko:  

- potrafi uważnie słuchać czytany tekst, 

- potrafi odpowiedzieć na zadany temat, 

- rozwiązuje zagadki słowne, 

- potrafi aktywnie włączać się do zabawy, 

- nazywa zjawiska pogodowe występujące w marcu 

 

Metody: 

- słowna, 

- poglądowa, 

- praktyczna 

 

 

Przebieg zajęć:  

 

1. Powitanie piosenką „Marzec czarodziej”    

https://www.youtube.com/watch?v=YooD0x8941E 

 

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie. 
Aż tu nagle hokus-pokus 

I już pączki na patyku 
I już trawka na śnieżniku. 

Och, ten Marzec Czarodziej! 
 

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie. 
Aż tu nagle hokus-pokus 

Słońce rzuca swe błyskotki, że aż mruczą bazie kotki 
Och, ten Marzec Czarodziej! 

 
Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus-pokus 
Przez kałuże skaczą kaczki, żółte kaczki-przedszkolaczki 

Och, ten Marzec Czarodziej! 

 

2. Słuchanie wiersza „Marzec” 

Marzec ma ogromny garniec.  
Mieszka w nim przez całe noce,  
Wieje w garncu nieustannie Syczy cos i bulgocze.  
- Powiedź, Marcu, Co masz w garncu?  
- Mam składniki różnorodne:  
Wiatry ciepłe, wiatry chłodne,  
Chmury, słońce, śnieg i wodę-  
z nich przyrządzam Wam pogodę. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YooD0x8941E


3. Rozmowa na temat wierszyka. 
 
- Do kogo porównany był marzec w wierszu? 

- Jakie składniki zawierała potrawa w garncu, którą gotował marzec? 

- Jaką potrawę ugotował? 

 

4. Obserwowanie dzisiejszej pogody. Pokoloruj pogodę i wrzuć do słoika ( kolorujemy 

symbole graficzne przedstawiające dzisiejszą pogodę za oknem i wklejamy do słoika - 

 załącznik  1 ). 

 

5. Rozwiązywanie zagadek 

 

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 

 

Gdy spadnie po raz pierwszy, świat robi się bielszy. 

Wyciągamy narty, sanki, dzieci lepić chcą bałwanki. 

ŚNIEG 

 

Kropelki wody na głowy padają. 

Wszyscy przed nimi pod dach uciekają. 

DESZCZ 

 

Jasny zygzak na ciemnym niebie, 

Może podczas burzy przestraszyć i ciebie! 

PIORUN, BŁYSKAWICA 

 

Szumi, gwiżdże, czasem gna. Skąd i dokąd? Kto go zna? 

Dmucha, szarpie, czasem rwie. Po co? Za co? Kto go wie? 

WIATR 

 

6. Wykonanie eksperymentu „Burza w szklance wody” (załącznik 2 ) 

 

7. Masażyk relaksacyjny „Jaka dziś pogoda?” 

 

Może słońce świeci? - okrężne ruchy dłońmi 

Albo deszczyk kropi? - uderzenia opuszkami palców 

Nie to deszczyk buty topi - szybkie i mocne ruchy palców 

Może ulewa nas zalewa? - oklepywanie dłońmi 

Lub piorun trzaska w drzewa? - lekkie klaśnięcie w dłonie 

Potem w ziemie szybko leci- opadnięcie dłoni na plecy 

Jak się czują wszystkie dzieci? - masowanie po szyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eksperyment „Burza w szklance wody” 

 

Do wykonania eksperymentu potrzebne będą: 

- słoik lub szklanka z wodą, 

- olej, 

- barwniki spożywcze lub bibuła (ja użyłam przyprawy KURKUMA do zabarwienia wody), 

- pipeta lub strzykawka (użyłam zużytego opakowania po wodzie utlenionej) 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

Sposób wykonania:  

Do naczynia wlewamy wodę, tak by zapełniła 2/3 jego objętości, następnie dodajemy olej, 

zapełniając pozostałą wolną powierzchnię naczynia.  

Mieszamy barwniki spożywcze (lub inny zamiennik) z wodą.  

Nabieramy trochę mieszanki strzykawką (lub innym narzędziem) i delikatnymi ruchami polewamy 

olej.  

Możemy zaobserwować jak pod wpływem ciężaru zabarwiona woda opada na dno, tworząc kolorowy 

deszcz.  

 
 

 


