
 
 Wtorek  03.11.2020  
 

Temat: Pada deszcz. 

1. Przyjrzyj się obrazkom poniżej. Powiedz, czym się różnią. Wskaż paluszkiem 4 różnice na 

dolnym obrazku. 

Dziecko: 

−− przygląda się obrazkom, wypowiada się na ich temat, 

−− odnajduje różnice między obrazkami, 

−− wskazuje  paluszkiem cztery różnice na dolnym obrazku. 

 

 



2.  Deszczowe kropelki – rysowanie i kolorowanie chmur, przenoszenie na kartkę sylwet 

kropelek deszczu. 

 Białe kartki, słomki, szablony chmur, kredki (dla każdego dziecka), wycięte z niebieskiego papieru 

sylwety kropel deszczu, plastikowe tacki. 

 Rodzic  rozdaje dzieciom białe kartki. Układa na stole szablony chmur oraz ustawia tacki( talerzyki) , 

na których znajdują się wycięte z papieru sylwety kropelek deszczu. Dzieci odrysowują na kartkach 

kontury chmur. Kolorują je. Następnie Rodzic wręcza  dziecku słomkę. Dziecko bierze z tacki dowolną 

liczbę sylwet kropelek deszczu i układa je na stole (obok kartki). Za pomocą słomki przenosi 

papierowe kropelki na kartkę i umieszcza je pod chmurkami. 

 

 Podobne ćwiczenie oddechowe  „parasol i kropelki” 

3.  Jesienny deszcz – malowanie farbami. 

Biała kartka , spryskiwacz, farby , pędzle. 

Rodzic układa przed dzieckiem białą kartkę.  

Dziecko gniecie kartkę, formuje z niej papierową kule, następnie ponownie rozkłada kartkę i 

spryskuje ją wodą (wykorzystują do tego celu spryskiwacz).  

Farbami  maluje na tej kartce padający deszcz.  

Ogląda efekt rozpływania się farb.  

4. Słuchanie i śpiewanie piosenki – Jesienny deszcz  
https://www.youtube.com/watch?v=MUHg6sc2ZUs  

 
1. Dziś chmurkę nad podwórkiem  
potargał psotny wiatr,  
aż deszcz popłynął ciurkiem  
i na podwórko spadł.  
 
Ref. Hej, pada, pada, pada,  
pada, pada deszcz  
jesienny pada, pada,  
pada, pada deszcz!  
 
2. Deszcz płynie po kominie,  
wesoło bębni w dach,  
w blaszanej dzwoni rynnie  
i wsiąka w mokry piach.  
 

Ref. Hej, pada, pada, pada,  
pada, pada deszcz  
jesienny pada, pada,  
pada, pada deszcz!  
 
3. Kalosze wnet nałożę,  
parasol wezmę też,  
bo lubię, gdy na dworze  
jesienny pada deszcz.  
 
Ref. Hej, pada, pada, pada,  
pada, pada deszcz  
jesienny pada, pada,  
pada, pada deszcz! 

https://www.youtube.com/watch?v=MUHg6sc2ZUs

