
                                                  PADA  DESZCZ  

 

 Cele: doskonalenie koncentracji uwagi, kształcenie uważnego słuchania, rozwijanie 
umiejętności powtarzania rymowanek, rozwijanie umiejętności ilustrowania ruchem 
treści wiersza, kształcenie wyobraźni  muzycznej, rozwijanie umiejętności 
odpowiadania na pytania dotyczące utworu literackiego, doskonalenie umiejętności 
liczenia, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwijanie 
umiejętności plastycznych, ćwiczenie percepcji wzrokowej. 

 

Kochane Przedszkolaki! 
W tak trudnym dla nas Wszystkich czasie, życzę Wam i Waszym Rodzinom 

ZDROWIA ! 
Serdecznie pozdrawiam ! 

Pani Aneta  
Zapraszam Was serdecznie do wykonania poniższych zadań. 

 
Poniedziałek  26.10.2020r. 
Temat  dnia: ODGŁOSY DESZCZU. 
 
Zadanie. 
Wysłuchajcie  wiersza ( rodzic  czyta wiersz dziecku). Następnie spróbujcie, zilustrować 
jego treść ruchem ( zgodnie z opisem). 
 
„Dziadzio  Mrok”  (Janina  Porazińska) 

 
Pada, pada deszcz                 / dziecko naśladuje ruchem palców padający deszcz/ 
chlupu-chlupu, chlup!          /pociera  dłońmi o siebie/ 
Idzie dziadzio Mrok              /cicho maszeruje w miejscu/ 



tupu-tupu, tup!                     /rytmicznie, głośno tupie/ 
Idzie dziadzio Mrok              /cicho maszeruje w miejscu/ 
człapu-człapu, człap!           / klaszcze  w ręce/ 
Wyskoczyła noc,                   /wyskakuje  obunóż w górę/ 
za połę go łap!                        /obraca się wokół własnej osi za wyciągniętą ręką/ 
Zmyka dziadzio Mrok           / biega w miejscu/ 
tupu-tupu, tup!                     /rytmicznie tupie/ 
A noc za nim brnie…            /porusza  się w miejscu na szeroko rozstawionych nogach/ 
chlupu-chlupu, chlup!         / pocierają dłońmi o siebie/ 
 
Zadanie. 
Wyliczanka-rymowanka. 
Powtórzcie proszę  słowa wyliczanki ( rodzic czyta wersami, dziecko powtarza 2x). 
 

Wieje wiatr, 
pada deszcz, 

jestem smutna 
i ty też! 

Stuka w okno 
mokry deszcz. 

Chodź tu, 
ze mną 

pobaw się! 
 
Zadanie. 
Zabawa matematyczna - zabawki „Duże i małe”. 
 
 

 
 
 
Rodzic  pokazuje dziecku dowolnie wybrane przez siebie  zabawki, prosząc o nazwanie 
każdej z nich. Następnie role się zmieniają – rodzic nazywa zabawkę, wymieniając jej 
wielkość, a dziecko  ją pokazuje. Kolejnym etapem  zabawy będzie oddzielenie przez 
dziecko dużych zabawek od małych.  
 
 



 
Wtorek  27.10.2020r. 
Temat  dnia: TRZY  PARASOLE. 
 
Zadanie. 
Na początek  posłuchajcie  piosenki  pt.: „Jesienny deszcz” (słowa: Stanisław Karaszewski 
muzyka: Wojciech Kaleta) : 

https://www.youtube.com/watch?v=MUHg6sc2ZUs&ab_channel=zielony11smok  

 

 

Zadanie. 
Zabawy  wodą. 

Potrzebne będą: dwa kubeczki , miska, woda. 

 

Dziecko przelewa wodę z kubeczka do kubeczka, wlewa wodę z kubeczka do miski; pluska 

palcami, rękami w misce z wodą. Obserwuje spadające z dłoni krople wody, słucha 

odgłosów, porównuje  je. 

 

 

Zadanie. 
Ćwiczenia liczbowe w formie  opowieści matematycznej „Trzy parasole”. 

 

 



Parasol  Taty                                     Parasol  Mamy                                 Parasol   Tomka 

                     

Rodzic  czyta  opowiadanie pt. : „Rodzina parasoli”.  Dziecko słucha uważnie, przyglądając 

się  zamieszczonym powyżej  parasolom. 

W przedpokoju za drzwiami znajdował się stojak na parasole. Stały tam parasole całej 
rodziny. Ten największy – czarny – to parasol taty. Mniejszy niż parasol taty jest parasol 
mamy. Jest on w kolorze... (czerwonym – dopowiada dziecko). Najmniejszy z wszystkich 
parasoli jest parasol Tomka. Jest on w kolorze... (niebieskim – dopowiada dziecko). 
 

Ćwiczenia liczbowe – dziecko odpowiada na pytania, które  zadaje  rodzic. 

− Ile parasoli jest w stojaku? (dziecko odpowiada - 3). 

   Kiedy na dworze pada deszcz, z mieszkania wychodzą parasol taty i parasol mamy. Tomek  

   nigdy nie zabiera swojego parasola.  Choćby nie wiem jak lało. Dlaczego? Zawsze powtarza, 

   że chłopaki parasoli nie noszą. 

− Ile parasoli zostaje w domu? ( dziecko odpowiada - 1). 

   Smutno jest parasolowi Tomka.  Ale po południu  humor mu się poprawia. Wracają z pracy  

   tata i mama, oczywiście z parasolami. A  potem wbiega  Tomek w mokrym płaszczu  

   przeciwdeszczowym, a jego parasol, choć stał w kącie i nie był na deszczu, cieszy się, że już     

   nie jest sam. 

− Ile parasoli zostało w stojaku, kiedy wszyscy wyszli? (dziecko odpowiada - 1). 

− Ile parasoli przyszło, gdy wrócili z pracy rodzice i Tomek? (dziecko odpowiada -2).  

− Ile parasoli stoi teraz w stojaku? (dziecko odpowiada -3). 

− Czyje parasole są mniejsze niż parasol taty? (Parasole Mamy i Tomka). 

− Czyje są większe niż parasol Tomka? (Mamy i Taty). 

− Czyj parasol jest większy niż parasol mamy? Czyj jest mniejszy? (Większy niż parasol mamy 

jest parasol Taty, a mniejszy – parasol Tomka). 

 
 



 

Zadanie.  ↓ 

 

 
 
 



Środa  28.10.2020r. 
Temat  dnia: CHMURKI  I DESZCZ 
 
 
Zadanie. 
Na początek  obejrzyjcie bajkę o chmurze: 

https://www.youtube.com/watch?v=EWR2vjmSvkk&ab_channel=Kana%C5%82dladzieci-

Lulek.tv 

a  następnie  posłuchajcie piosenki pt.: „Parasol”- 

https://www.youtube.com/watch?v=FQUB4NuoafU&ab_channel=Trelikowo-

Piosenkidladzieci 

 

 

Zadanie. 
„Pięć  chmur” – zabawa paluszkowa z wyliczanką ( rodzic czyta wyliczankę i pokazuje na 

palcach; dziecko naśladuje – wykonujemy dwa razy ). 

Jedna  chmura płynie po niebie /dziecko wystawia kciuk; faluje rękami nad głową/ 

Dwie chmury patrzą na siebie /wystawia  dwa  palce; przykłada  dłonie do oczu/ 

Trzy chmury kłócą się ze sobą /wystawia trzy palce; robi „młynek” z dłoni/ 

Cztery chmury pomieścić  się nie mogą / wystawia cztery palce; rozpycha się łokciami na 

boki/ 

Pięć chmur daje wszystkim znać: / pokazuje całą dłoń/ 

Uciekajcie, bo będzie lać! /biegnie pod ścianę (lub okno) i kuca. 

 

Zadanie. 
„Deszczowa  chmurka” –praca plastyczna. 

Potrzebne  będą: wata, niebieska plastelina.  

Dziecko wykleja kontur chmurki watą, a krople deszczu wypełnia plasteliną , rozcierając ją.  

↓ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EWR2vjmSvkk&ab_channel=Kana%C5%82dladzieci-Lulek.tv
https://www.youtube.com/watch?v=EWR2vjmSvkk&ab_channel=Kana%C5%82dladzieci-Lulek.tv
https://www.youtube.com/watch?v=FQUB4NuoafU&ab_channel=Trelikowo-Piosenkidladzieci
https://www.youtube.com/watch?v=FQUB4NuoafU&ab_channel=Trelikowo-Piosenkidladzieci


 

 

 



Czwartek  29.10.2020r. 
Temat  dnia: BAWIMY SIĘ, GDY PADA DESZCZ. 
 
Zadanie. 
„Smutny  parasol”  Wiesława Żaba-Żabińska - dziecko uważnie słucha opowiadania 

czytanego przez rodzica. Następnie stara się odpowiedzieć na pytania. 

 

W pewnym mieście, w pewnym domu, na pewnej półce leżał parasol. Leżał od dawna, 

ponieważ od dawna nie padał deszcz. Był smutny, martwił się: – Nikt mnie nie lubi – mówił. 

Usłyszała parasol duża torba podróżna. Była już stara i wiele w życiu widziała. – Nie martw 

się, któregoś dnia i ty będziesz potrzebny – powiedziała wesoło i dodała: – Ja również 

najczęściej leżę tutaj, na półce, ale nie martwię się, bo wiem, że pewnego dnia to ja będę 

najważniejsza. Każdy będzie mówił: Gdzie jest moja torba? Włożyłeś do torby? Zmieści się w 

torbie? Czy wiesz, kiedy to będzie? – zapytała. Ale parasol nie zdążył odpowiedzieć, bo pani 

wzięła go z półki. Szczęśliwy, zapomniał o pytaniu torby podróżnej. A ty, czy wiesz, kiedy 

ludzie potrzebują torby? Kiedy jest ona najważniejsza?   

Rozmowa na temat opowiadania: 

− Dlaczego parasol był smutny?  

− Kiedy potrzebujemy torby podróżnej?  

− Czy parasol był szczęśliwy, gdy wzięła go pani? Dlaczego? 

 

Zadanie. 
Zabawa  paluszkowa „Zła  pogoda” - rodzic czyta tekst i pokazuje , dziecko naśladuje . 

Potrzebne będą: arkusz gazety ( lub kawałek folii aluminiowej). 

 

Zła pogoda (Magdalena Ledwoń)  

Kap, kap, kapie woda, 

/uderza rytmicznie opuszkami obydwu dłoni o siebie/ 

kapie z nieba mały deszcz.  

/uderza rytmicznie palcami o arkusz gazety/  

To jest niepogoda,  

/masuje palcami cały arkusz gazety/ 

więc parasol z sobą bierz!  

/łączy dłonie nad głową, zaplatając palce „parasol”/  

Kap, kap, kapie woda,  

/uderza rytmicznie dłońmi o siebie/ 

kapie z nieba średni deszcz.  

/uderza rytmicznie dłońmi o arkusz gazety/  

To jest niepogoda,  

/masuje dłońmi cały arkusz gazety/ 

więc parasol z sobą bierz!  



/łączy dłonie nad głową, zaplatając palce „parasol”/ 

Kap, kap, kapie woda,  

/uderza rytmicznie pięściami o siebie/ 

kapie z nieba duży deszcz.  

/uderza  rytmicznie dłońmi złożonymi w pięści o arkusz gazety/ 

To jest niepogoda,  

/masuje dłońmi złożonymi w pięści cały arkusz gazety/  

więc parasol z sobą bierz!  

/łączy dłonie nad głową, zaplatając palce „parasol”/ 

 

 
Zadanie. 

Ułóż  puzzle „Dzieci w deszczu” - zadania dla małych bystrzaków ! Życzę powodzenia  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/216515-dzieci-w-deszczu 

 
Piątek  30.10.2020r. 
Temat  dnia: ROZMARZONE  KALOSZE    

Zadanie. 
Posłuchaj  piosenki pt: „Kałuże”: 
https://www.youtube.com/watch?v=yZc80xcOhvI&ab_channel=Piosenkidladzieci-

bajubaju.tv 

Zadanie. 
Rozwiąż  zagadki (rodzic czyta zagadkę, dziecko odpowiada) 

Kiedy słońce świeci, smutny stoi w kącie, 

a gdy na deszcz się zbiera, to na spacer go zabierasz. (parasol)  

 

Spada z chmury w dzień ponury. Gdy w ogrodzie spadnie, 

wszystko rośnie ładnie. (deszcz) 

 

Jakie obuwie do tego służy, żeby w nim  

biegać po kałuży?  (kalosze) 

 

Zadanie. 
Ćwiczenie dźwiękonaśladowcze (rodzic czyta, dziecko powtarza):  

Idą kalosze – tup, tup, tup,  

po wodzie chlapią: chlap, chlap, chlap, 

cicho szurają: szur, szur, szur,  

na deszcz czekają: bul, bul, bul. 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/216515-dzieci-w-deszczu
https://www.youtube.com/watch?v=yZc80xcOhvI&ab_channel=Piosenkidladzieci-bajubaju.tv
https://www.youtube.com/watch?v=yZc80xcOhvI&ab_channel=Piosenkidladzieci-bajubaju.tv


Zadanie. 
„Rozmarzone kalosze” Grzegorz Kasdepke - dziecko uważnie słucha opowiadania  czytanego 

przez rodzica. Następnie stara się odpowiedzieć na pytania. 

– Opowiesz mi bajkę? – prosi wieczorem Kacper. 

 – O czym? – siadam na łóżku.  

– O mnie – szepcze Kacper. – I na przykład o moich kaloszach.  

– Dlaczego właśnie o kaloszach? – pytam zdziwiony.  

– Żeby było trudniej – wyjaśnia Kacper. 

 A potem zamyka oczy, poprawia kołdrę i cały zamienia się w słuch.  

– Pewien chłopczyk o imieniu Kacper – zaczynam opowieść – miał kalosze, które bardzo, ale to 

bardzo chciały być butami do biegania.  

– Nie rozśmieszajcie nas! – śmiały się inne buciki. − Kalosze są od człapania po kałużach. No ale 

kalosze chciały biegać. Ilekroć padał deszcz, wędrowały wraz ze swym kilkuletnim właścicielem do 

przedszkola, by tam − wciśnięte w kąt szatni − marzyć całymi godzinami o sportowych wyścigach. Nikt 

jednak tych marzeń nie traktował poważnie.  

– A taplać się w błocie to nie łaska? − szydziły kolorowe adidasy.  

– Albo łazić po przegniłych liściach? − prychały dziewczęce pantofelki. 

Tenisówki zaś chichotały tak głośno, że później przez godzinę nie były w stanie rozplątać sznurówek. 

No bo rzeczywiście – widział kto śmieszniejsze kalosze?  

Któregoś dnia dzieci z przedszkola wybrały się na spacer. Wszystkie buciki – adidasy, tenisówki, 

pantofelki – podskakiwały radośnie. Tylko kalosze wlokły się ponuro na końcu.  

– No i dlaczego nie biegacie? – rechotały adidasy.  

– Co, sił zabrakło? – szydziły pantofelki.  

A tenisówki, raz lewa, raz prawa, pokazywały kaloszom język. Nagle zaczął padać deszcz.  

– Ach, jakie błocko! – jęczały pantofelki.  

– Co za kałuże! – biadoliły adidasy.  

– Zmokniemy – trzęsły się tenisówki.  

Jedynie kalosze biegły śmiało naprzód – przez błoto, przez kałużę, przez rwące po ulicy strumyki; 

jeszcze pięćdziesiąt metrów, jeszcze tylko dziesięć, jeszcze pięć i…  

– Wygrałem! – krzyknął Kacper. – Pierwszy!  

– No, no… – wysapały adidasy.  

– Hm – zmoknięte pantofelki nie wiedziały, co powiedzieć. A tenisówki tylko żałośnie pochlipywały.  

– No i widzicie? – cieszył się Kacper. – Widzicie, jakie mam buty do biegania?!  

– To nie są zwyczajne buty do biegania – burknęło któreś dziecko.  

– Pewnie, że nie zwyczajne – obruszył się Kacper. 

 – Przecież zwyczajne nie nadają się do biegania po deszczu!  

Zapadła cisza.  

– I co dalej? – szepcze rozespany Kacper. 

 – Kalosze były bardzo szczęśliwe i wszyscy chcieli się z nimi kolegować. – Głaszczę mego synka po 

głowie.  

– Ze mną też? − upewnia się Kacper.  

– Z tobą przede wszystkim. 

 – Super – szepcze Kacper. – Jeżeli będziesz miał kiedyś kłopoty z kolegami, to pożyczę ci moje 

kalosze. 



 – Wiem, synku. Dobranoc. 

Rozmowa na temat opowiadania: 

- O czym marzyły kalosze?  

- Co myślały o tym inne buty?  

- Czy spełniło się marzenie kaloszy? 

 

PRZEDSZKOLAKI  POWODZENIA ! 

 

 

 

 


