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WESOŁE ZABAWY NA POCHMURNE I DESZCZOWE DNI 

 
/scenariusz zajęcia otwartego w grupie dzieci 5-6 letnich/ 
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1.CEL GŁÓWNY: 

 wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólną zabawę dzieci i rodziców  
 pogłębianie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi  

 
2.CELE OPERACYJNE: 

 dziecko rozwiąże zagadki słowne  
 potrafi określić charakterystyczne cechy jesiennej pogody  
 rytmicznie wygra wskazane fragmenty piosenki na instrumentach 

perkusyjnych  
 posługuje się nazwami pór roku, dni tygodnia i aktualnego miesiąca  
 aktywnie uczestniczy we wspólnych zabawach  

 
3.FORMA ZAJĘCIA: 

 zajęcie prowadzone z całą grupą  
 
4.ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 nagranie magnetofonowe piosenek "Listopadowa piosenka", "Jedzie jesień",  
 instrumenty muzyczne,  
 chusta animacyjna niebieska,  
 zagadki o porach roku i obrazki, materiały plastyczne na stolikach  

 
5.PRZEBIEG: 

1. Powitanie - dzieci witają rodziców piosenką ilustrując ją ruchem 
My jesteśmy marynarze, przywitajmy się 

zatańczymy, zaśpiewamy, fiderala, la, la, hej! (bis) 
 

My jesteśmy marynarze, przywitajmy się 
zaklaszczemy, wytupiemy, fiderala, la, la, hej! (bis) 

 
 witamy nasze uszy - dziecko masuje małżowiny uszne od góry do dołu 

odciągając je delikatnie do tyłu  
 witamy nasze nosy - dziecko prawą ręką pomasuje nosek a lewą 

przywita ucho (zamiana)  
 witamy nasze nogi - ruchy naprzemienne  
 witamy nasze paluszki - dziecko opuszkami palców dotyka policzka 

licząc w przód i w tył  
 witamy nasze brzuszki - łaskoczemy brzuszek sąsiada z prawej i lewej 

strony  



2. Przedstawienie się lotem błyskawicy - dziecko przedstawia się dzieląc swoje 
imię na sylaby  

3. "Listy od pór roku" - zagadki słowne 
 

"Daję wam pogodne słońce, bukiety pachnące, 
W polu złote zboże, ciepły piach nad morzem" 

(lato) 
 

"Ja jestem dla dzieci wspaniałą uciechą, 
Ściskam górki ze śniegu, ściskam lodem rzeki" 

(zima) 
 

"Nadchodzę po zimie, znasz dobrze moje imię. 
Rzucam zieleń wokół, kroczę w kwiatów pąkach, 
W promykach słonka i słucham śpiewu skowronka" 

(wiosna) 
 

"Zrzucam liście drzewom, zbierają je dzieci, 
Zaniosą dla mamy złocisty bukiecik" 

(jesień) 
 

Dzieci ustalają, jaka pora roku jest teraz, określają jej cechy 
charakterystyczne. 
 
Układanie obrazków przedstawiających pory roku w kolejności. 
Przypomnienie rymowanki: 
 

Cztery pory roku mamy, 
Cztery pory roku znamy. 

Wiosna, lato, jesień, zima, 
Gdy jedna się kończy - druga się zaczyna.  

 
4. Zagadka dla rodziców - dzieci śpiewają nazwy dni tygodnia na melodię 

krakowiaka, rodzice starają się rozpoznać jaka to melodia? 
 
Zabawa ruchowo - naśladowcza "Dni tygodnia" 
W poniedziałek słonko - wyciągnięte ręce, poruszanie palcami 
We wtorek deszcz leje - uderzanie palcami o podłogę 
W środę bardzo zimno - rozgrzewamy się 
W czwartek wiatr wieje - naśladowanie drzew poruszających się na wietrze 
połączone 
z ćwiczeniami ortofonicznymi 
W piątek znowu deszcz pada - j.w. 
W sobotę słonko świeci 
W niedzielę cieplutko, cieszą się dzieci - dzieci w dowolny sposób okazują 
swoją radość 
 

5. Zabawa przy piosence "Jesienna wyliczanka" ("Zabawy muzyczne" 
K. Kulikowska) 



Deszcz, kalosze, bura chmura, 
Dmucha, chucha, wieje! 

Deszcz, kalosze, bura chmura, 
Kropi, pada, leje! 

 
Jesienna pogoda daje w kość! 
Jesiennej pogody mamy dość! 

6. Siadamy w kole - kończenie przez chętne dzieci zdania "Kiedy pada deszcz, 
lubię..."  
 

7. Instrumentacja piosenki "Jedzie jesień" ("Zabawy muzyczne" K. Kulikowska) 
- podział na cztery zespoły poprzez odliczenie do 4 
jedynki to deszcz - trójkąty 
dwójki to burza - bębenki 
trójki to wiatry - grzechotki 
czwórki to chłody - kołatki 
 
Zapraszamy rodziców do wspólnej zabawy, rodzice otrzymują instrumenty. 
Dzieci śpiewają piosenkę, rodzice akompaniują 

 
8. Zabawa ruchowa "Z małej chmury duży deszcz" 

Rodzice trzymają oburącz niebieską chustę klanzową - to chmura, która opada 
i unosi się do góry. 
Dzieci to deszcz - siedzą na podłodze pod chmurą. Gdy usłyszą muzykę - 
kropelki deszczu 
tańczą wokół chmury, na przerwę w muzyce - wracają pod chmurę. 
 

9. Zabawa relaksacyjna - dzieci siadają na chuście w kole jedno blisko drugiego, 
śpiewają "Listopadową piosenkę" jednocześnie rysując kropelki deszczu na 
plecach kolegi . 
 

10. Działalność plastyczna (do wyboru przez dzieci)  
 "Płaczące chmury" kolorowanie chmury niebieską kredą, rozmazywanie 

palcami, malowanie deszczu patyczkami do uszu umoczonymi 
w niebieskiej farbie  

 "Deszczowa panienka" - tworzenie postaci na bazie powiększonej kropli 
deszczu  

 kolorowe parasole - malowanie plasteliną  
 parasolki - techniką orgiami z kółek, malowanie deszczu palcami. 

  
11. Ewaluacja - określanie swojego nastroju po zajęciu poprzez wybranie 

słoneczka lub chmurki i naklejenie na dużym parasolu. 

 


