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Letnia pogoda: 

 

Zapoznanie z opowiadaniem pt. „Dzieci Pani Pogody”  

WIOSNA 

Dawno, bardzo dawno temu, wysoko na niebie kołysał się mały, biały obłoczek, na 

którym mieszkała Pani Pogoda wraz z gromadką dzieci: słońcem, deszczem, wiatrem, burzą, 

mrozem, śniegiem, mgłą, tęczą i chmurkami. 

Dzieci bardzo kochały swoją mamę, były bardzo grzeczne, a mama starła się wszystkiego je 

nauczyć. 

 Kiedy dzieci urosły, Pogoda zdecydowała, że czas wysłać je na ziemię. Jako pierwsze 

do pracy ruszyły białe chmurki, deszcz oraz słonce. Słonce i deszczyk były trochę nieśmiałe, 

dlatego słoneczko ukrywało się za chmurkami, a deszczy padał bardzo delikatnie.  

LATO 

 Kolejne zostały wysłane słońce oraz tęcza i burza. Słońce wiedziało już jak to jest na 

Ziemi dlatego nie wstydziło się i świeciło bardzo mocno. Burza i tęcza świetnie się bawiły 

pracując na Ziemi. 

JESIEŃ 

 Następnie na Ziemię wyruszyły wiatr, deszcz i mgła. Tym razem deszcz był bardzo 

odważny i mocno padał, wiatr wiał mocno, ale czuł, że jak dobrze poćwiczy to kiedyś uda mu 

się jeszcze mocnej. Dzięki mgle cały świat wyglądał jakby był oblany mlekiem. 

ZIMA 

Kolejne zostały wysłane śnieg i mróz, a wiatr, który chciał pokazać na co go stać pozostał na 

Ziemi. Śnieg i mróz pracowali ciężko i zamienili świat w białą i zimną krainę, a wiatr który 

potrafił już wiać bardzo mocno pomagał im. 

PODSUMOWANIE 

Kiedy  śnieg, mróz i wiatr zmęczyły się mama Pogoda postanowiła wysłać na Ziemię znowu 

słońce, chmurki i deszczyk. I od tamtej pory już zawsze pilnowała by jej dzieci pracowały by 

zmieniać świat i przyrodę.  



Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania: 

• Z kim  mieszkała Pani Pogoda? 

• Gdzie pogoda wysłała swoje dzieci gdy urosły? 

• Podczas jakiej pory roku słońce się nie wstydziło i świeciło bardzo mocno? 

• Kogo Pani Pogoda wysłała na ziemię zimą oraz jesienią? 

Zabawa matematyczna duże i małe 

Pomoce: 

• Krople deszczu w dwóch rozmiarach załącznik krople 

Rodzic wręcza dziecku krople deszczu – duże i małe (wycięte z kartonu). Zwraca uwagę, że 

krople nie są takie same i proponuje, aby dzieci je porównały. Rodzic pyta o różnicę miedzy 

kroplami. Dzieci odpowiadają, że jedna kropla jest duża a druga mała. Rodzic prosi dzieci, 

aby podniosły do góry kroplę dużą a następnie małą. Rodzic układa  przed dzieckiem jedną 

małą a następnie dużą i znów małą kroplę deszczu  tworząc rytm. Zadaniem dziecka jest 

kontynuowanie rytmu rozpoczętego przez rodzica. Następnie dziecko tworzy swój własny 

rytm. 

Masażyk „Wycieczka” 

Rodzic siada wraz z dzieckiem na podłodze sadzając przed sobą dziecko zwrócone do siebie 

plecami, następnie mówiąc wierszyk wykonuje czynności znajdujące się w nawiasach.  

Idzie pani: tup, tup, tup (stukamy plecy malucha opuszkami palców), 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk (stukamy w plecy zgiętym palcem), 

skacze dziecko: hop, hop, hop (opieramy dłoń na przemian to na przegubie i na palcach) 

żaba robi długi skok (dotykamy stóp, pleców i głowy dziecka). 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu (dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka), 

kropi deszczyk: puk, puk, puk (stukamy w plecy dziecka wszystkimi palcami), 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup (klepiemy plecki dziecka dłońmi złożonymi w 

miseczki), 

a grad w szyby łup, łup, łup (stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści). 



Świeci słonko (palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy), 

wieje wietrzyk (dmuchamy we włosy dziecka), 

pada deszczyk (znowu stukamy opuszkami palców). 

Czujesz dreszczyk?  (leciutko szczypiemy w kark) 


