
"LISTOPADOWA POGODA" 
zabawy badawcze , muzyczno - ruchowe inspirowane 

zjawiskami przyrodniczymi 

/scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców dzieci 5-6 letnich/ 

 
 

Autor scenariusza: 
 mgr Ewa Kręcioch 

 
 
CELE OGÓLNE: 

 nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych, wyciągania 
i formułowania wniosków,  

 kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej i muzycznej.  
 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 potrafi swobodnie według własnego pomysłu interpretować muzykę ruchem,  
 uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje wyciągać wnioski 

z zaobserwowanych zjawisk,  
 rozumie znaczenie określeń, dotyczących pogody i zjawisk atmosferycznych,  
 zdobywa doświadczenie w zakresie twórczości plastycznej, stosując nowe 

techniki.  
 
POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 parasole,  
 sylwety kropel deszczu,  
 treść listu od Pani Pogody,  
 szkatułka,  
 czarodziejska różdżka,  
 zagadki słowno-obrazkowe,  
 napisy do globalnego czytania: wiatr, deszcz, słońce, śnieg, chmury, 

szaruga, plucha, mżawka, słota, deszczowa pogoda,  
 emblematy na szyję dla dzieci ilustrujące deszcz, wiatr, słońce,  
 magnetofon,  
 płyty z nagraniami muzycznymi oraz zagadkami słuchowymi (deszcz, wiatr),  
 chustki szyfonowe,  
 ilustracja deszczowej pogody,  
 ubrania (klapki, peleryna, kurtka przeciwdeszczowa, kalosze, bluzeczka 

z krótkim rękawem, parasol okulary przeciwsłoneczne itp.),  
 plastikowe butelki (wcześniej wyparzone),  
 gazety,  
 worki foliowe,  
 miska,  
 lusterko,  
 gorąca woda,  
 chusteczka,  
 czarny tusz,  



 słomki,  
 opaska na głowę symbolizująca słońce,  
 5 opasek na głowę symbolizujące wiatr,  
 20 opasek na głowę symbolizujących deszcz.  

 
PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1. "Powitanie - zabawa na dobry początek" - nauczyciel na środku sali trzymając 
w rękach parasole, wygłasza treść powitania:  

 "Witam dzieci, które są dzisiaj smutne"  
 "Witam dzieci, którym podoba się dzisiejsza pogoda"  
 "Witam dzieci, które mają dobre humory i chcą się dobrze bawić".  

Dzieci, które czują się powitane, wchodzą pod parasol.  
2. "Kropelka deszczu" - zabawa. Nauczyciel trzymając kroplę deszczu, wykonaną 

z kartonu, przekazuje ją dziecku, stojącemu obok niego w kole, 
wypowiadając zdanie: "Kropelkę deszczu puszczam w krąg, niechaj wróci do 
mych rąk".  

3. "List od Pani Pogody" - szukanie przez dzieci ukrytego listu, po wyznaczonym 
szlaku (krople deszczu). Dotarcie do miejsca, gdzie znajduje się ukryty list. 
Odczytanie informacji, która znajduje się na odnalezionej szkatułce: "Jeżeli 
chcecie dowiedzieć się, od kogo jest ten list, powróćcie ze swoją panią 
i szkatułką do sali, śpiewając piosenkę o deszczu, potem ustawcie się w kole, 
a pani przeczyta Wam mój list". 
 
Czytanie listu przez nauczycielkę: 
 
"Wiem, że lubicie, przygody i dobrą zabawę. Niestety nie mogę się z Wami 
pobawić, mam bardzo dużo pracy. Pracuję przez rok długi. Czy to zimą, czy to 
latem przebiegam ponad światem i rozdaję ludziom, to promyki słońca, to 
wiaterek, to deszczyk. Pamiętam również o Was. W szkatułce zostawiłam 
moją czarodziejską różdżkę, która sprawi, że będziecie się wspaniale bawić. 
Gdy wypowiecie czarodziejskie słowa: 

Oto czarodziejska różdżka wspaniała 
Może niezbyt okazała ale tajemną moc ma 

I wspaniałą zabawę nam da", wnet wyczarujecie jesienną zabawę. 
 

Pani pogoda 
4. "Listopadowe zagadki"- rozwiązywanie przez dzieci zagadek słowno 

obrazkowych (deszcz, chmura, wiatr, słońce, śnieg, mgła). Podział wyrazów 
na sylaby, liczenie sylab w wyrazach, wyróżnianie głosek w na głosie 
i wygłosie, wprowadzenie napisów do globalnego czytania.  

5. "Jesienne czarowanie" - zabawa muzyczno-ruchowa. Nauczycielka za pomocą 
różdżki Pani Pogody zamienia dzieci w drzewa na wietrze, padający deszcz, 
świecące słońce. Nauczycielka rozdaje dzieciom emblematy na szyję (obrazki 
deszczu, słońca, wiatru).  

6. "Deszczowa pogoda"-składanie ilustracji z 6 części w całość. Próby wymyślenia 
przez dzieci innych określeń deszczowej pogody: mżawka, szaruga, plucha, 
słota. Umieszczanie napisów pod ilustracją. Rozmowa z dziećmi na temat 
listopadowej pogody, przypomnienie nazw aktualnej pory roku oraz miesiąca. 
Zaznaczenie odpowiednim symbolem stanu pogody w kalendarzu pogody.  



7. "Ubrania na deszczową pogodę" - wybór przez dzieci spośród różnych ubrań, 
tylko tych, które założą wtedy, kiedy pada deszcz.  

8. "Jak pada deszcz, a jak wieje wiatr?" - ćwiczenia ortofoniczne 
z wykorzystaniem zgromadzonych przez nauczyciela materiałów. Dzieci na 
początku rozpoznają zagadkę słuchową (deszcz). Naśladowanie przez dzieci 
deszczu - uderzanie palcami o podłogę, z jednoczesnym wypowiadaniem słów: 
kap, kap, kap. Naśladowanie wiejącego wiatru, po rozwiązaniu zagadki 
słuchowej (wiatr). Podział dzieci na 3 zespoły według emblematów - I grupa  
- naśladowanie wiatru poprzez dmuchanie do otworu plastikowych butelek,  
II grupa - szeleszczenie foliowymi torebkami z jednoczesnym wymawianiem 
głoski "sz", III grupa - zagniatanie lub machanie gazetami.  

9. "Taniec wiatru" - swobodny taniec dzieci z chustkami szyfonowymi do muzyki. 
Tworzenie małych kół-łączenie się dzieci w koła na podstawie emblematów na 
szyi.  

10. "Jak powstaje deszcz?" - próby wyjaśnienia powstawania deszczu na podstawie 
doświadczenia z parą wodną. Nauczycielka przygotowuje większą miseczkę, 
wlewa do niej gorącą wodę. Pyta dzieci czy coś widzą. Następnie prosi aby 
położyły rączkę nad miseczką i żeby powiedziały co czują. Nauczycielka 
wyjaśnia że ten obłoczek, który widać to jest para. Mówi, że para jest gorąca 
i lekka i dlatego unosi się do góry. Następnie nad parę daje lusterko i kiedy 
para się skropli daje lusterko nad chusteczkę-efekt deszczu. Wyjaśnia, że 
lusterko jest zimne i dlatego para zamieniła się kropelki, które spadły na 
chusteczkę. Tak samo powstaje deszcz. 
  

WYCIĄGNIĘCIE WNIOSKU: 
Woda paruje. Para unosi się do góry i widzimy ją w postaci chmury. W górze 
jest znacznie zimniej niż na powierzchni ziemi. Pod wpływem zimna para 
wodna skrapla się, powstają maleńkie krople wody, które łączą się w duże 
i ciężkie, aby w postaci deszczu spaść na ziemię.  

11. "Deszcz , słońce i wiatr' - zabawa ruchowa. Jedno dziecko jest słoneczkiem, 
pięcioro dzieci to wiatr a pozostałe to kropelki deszczu. Nauczycielka rozdaje 
dzieciom opaski na głowę potrzebne do zabawy (słońce, wiatr, deszcz, 
woreczki foliowe). Wyjaśnia zasady zabawy. Kropelki leżą na podłodze. Nagle 
wchodzi słoneczko i ogrzewa je. Dzieci - kropelki powoli wznoszą się do góry 
aż na paluszki, lekko tańczą (w tle spokojna muzyka). Nagle wbiega pięcioro 
dzieci - wiatr, szumią woreczkami rozdanymi przez nauczycielkę, dmuchają 
na kropelki, kropelki kurczą się, i opadają na ziemię.  

12. "Czarodziejski kleks" - praca plastyczna. Dmuchanie przez słomkę na krople 
czarnego tuszu. Domalowanie do powstałej plamy, elementów, tak aby 
powstała np. jakaś postać, przedmiot, wymyślony stworek itp. Nazywanie 
swoich prac.  

 


