
 

                                         

 

 

 

 

                       

                          Scenariusz zajęć na dzień 17.04.2020 

Witamy na ostatnich zajęciach z cyklu „Pogoda w kratkę”. Cieszymy się, że 
dzisiaj również znaleźliście trochę czasu, by  spotkać się z nami. Zapraszamy 
więc do wspólnych zajęć technicznych oraz zabaw ruchowych.  

 

                                               Zajęcia pierwsze – techniczne 
 

 
• Kochani, nasze zajęcia rozpoczniemy od rozgrzewki. Ponieważ czeka Was 

trochę pracy rączkami, to warto je rozruszać. Prosimy rodziców, by 
włączyli piosenkę instruktarzową https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4-  

i pobawili się razem z dziećmi. Możecie włączyć samą piosenkę i 
spróbować samodzielnie powtórzyć układ ruchowy 
https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w 

 
• Dzisiaj będziemy dużo mówić o tęczy, ponieważ jest jednym z 

piękniejszych zjawisk pogodowych - i chyba się z nami zgodzicie. Tutaj 
możecie obejrzeć filmik w jaki sposób powstaje tęcza: 
https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0 

Mamy nadzieję, że w przystępny i zrozumiały  sposób opisuje to zjawisko. 

Spróbujcie razem z dziećmi omówić film, zwróćcie uwagę na takie 

elementy pogody jak: słońce i deszcz, ponieważ są niezbędne do powstania 

tęczy. Zachęcajcie pociechy, by wypowiadały się pełnymi zdaniami (i 

chwalcie za każdą wypowiedź). Jeśli Rodzice mają możliwość stworzenia 

https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4-
https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w
https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0


tęczy przed domem lub na działce, to byłby fajny pomysł na spędzenie 

popołudnia. 

• A teraz przystąpimy do wykonania „Tęczowego Łuku”- bo przecież taki 
kształt ma tęcza. Poniżej znajdziecie kartę pracy, którą należy wydrukować 
(Rodzice mogą też przerysować ten rysunek). Będziemy potrzebować 
papieru kolorowego (czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, błękitny, 
niebieski, fioletowy) i kleju. Zachęcamy rodziców do pomocy, ponieważ 
najpierw trzeba porwać papier na drobne kawałki a następnie przykleić w 
odpowiedniej kolejności. By utrwalić nazwy kolorów obejrzyjcie jeszcze 
jeden film: https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU&vl=pl. Pamiętajcie, by 
posprzątać swoje miejsce pracy. 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU&vl=pl


 
                                                       Zajęcia drugie - rytmika 

 
Ponieważ „Jeżyki” nie lubią zbyt długo siedzieć w jednym miejscu, a przyznajemy, 
że praca ręczna wymagała czasu i skupienia, zapraszamy do poruszania się w 
rytmie muzyki. Tutaj znajdziecie filmik instruktarzowy. Będą potrzebne do tego 
instrumenty tzw. drewienka, ale możecie je zastąpić łyżkami, kredkami lub 
patykami. https://www.youtube.com/watch?v=I9cEHUzpIPY. 

Przyznajemy, że ten utwór i tą zabawę dzieci zobaczą pierwszy raz, ale mamy 
nadzieję, że się im spodoba i będziemy do niej wracać. Zachęcamy też rodziców, 
by pobawili się z „Jeżyczkami’. 
 
Kochane „Jeżyki” to były propozycje na zajęcia  z 
cyklu „Pogoda w kratkę”, jeśli macie ochotę to 
zróbcie z rodzicami dodatkową kartę pracy oraz 
„Cukierkową Tęczę”. Niektórzy z Was pamiętają 
ją z naszych zajęć. Wierzymy w Wasze siły i 
chęci. Podzielcie się z nami swoimi efektami 
pracy.  
            Pozdrawiają Was „Jeżykowe ciocie”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I9cEHUzpIPY


 

Karta pracy dla chętnych – utrwalicie nazwy kolorów oraz zjawisk 

pogodowych, nie musicie wykonywać polecenia 8. 

 

 

 

 

 



Tutaj znajdziecie obrazkową instrukcję, jak zrobić  cukierkową tęczę w 

domu. 

 

 

1. Najpierw układacie cukierki Skikelsy na talerzu. 

 

2. Wlej tyle wody, by dotykała do cukierków. 

 

3. Czekaj na efekty.                                                              Powodzenia „Jeżyczki” 


