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Scenariusz spotkania warsztatowego z Rodzicami 
 

JESIENNE ZABAWY Z DESZCZEM 
 
 

1. Data: 14. 11. 2012   godz. 15.30 
 
2. Cele zajęć: 

� pogłębianie wiedzy związanej z charakterystycznymi cechami jesieni, 
� współdziałanie rodziców i dzieci we wspólnej zabawie ruchowej i działaniu 

plastycznym i czerpanie z tego radości 
� umiejętność koncentracji na wyznaczonym zadaniu 

 
3. Metody: 

� słowna 
� czynna 
� oglądowa 

 
4. Pomoce dydaktyczne: 

� zagadki słowne, muzyka nagrana na płycie CD, papierowe kropelki deszczu, 
sylwety parasoli,  papier kolorowy, kredki, klej, nożyczki, kawałki materiału, 
małe naklejki, małe elementy do wycinania, kółka do tworzenia metodą 
orgiami płaskie 
 

5. Przebieg zajęć: 
 

1. Indywidualnie przywitanie przybywających rodziców. 
2. Zaproszenie do wspólnej zabawy, wspólne zaśpiewanie piosenki na rozpoczęcie 

zabawy 
 

„My jesteśmy Złote Rybki, przywitajmy się! 
Zatańczymy, zaśpiewamy, fiderala, la, la, hej! (x2) 
 
My jesteśmy Złote Rybki, przywitajmy się! 
Zaklaszczemy, wytupiemy, fiderala, la, la, hej!(x2) 

 
3. Zabawa na powitanie  

a. witamy nasze uszy - dziecko masuje małżowiny uszne od góry do dołu 
odciągając je delikatnie do tyłu  

b. witamy nasze nosy - dziecko prawą ręką pomasuje nosek a lewą przywita 
ucho (zamiana)  

c. witamy nasze nogi - ruchy naprzemienne  
d. witamy nasze paluszki - dziecko opuszkami palców dotyka policzka licząc 

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

strony 
 

4. Wszyscy siadają w kole i zapraszamy do odgadywania zagadek słownych. W tle 
słuchać muzykę, uczestnicy podają sobie „pudełko zagadek” gdy ucichnie 
muzyka ten rodzic odczytuje zagadkę  i wspólnie z dzieckiem odgaduje. Po 
odgadnięciu umieszczamy symbol na tablicy:     
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          Gdy go długo nie ma,                           Zwykle się rozlewa, leje, 
          wszyscy narzekają.                               czasem jak kamień twardnieje. 
          A gdy przyjdzie, pod parasol                Bez niej trawy usychają, 
           przed nim się chowają.   (deszcz)         a zwierzęta umierają.   ( woda) 
 
         Najpierw płynie w rzece,                          Kiedy deszczyk pada, 
         potem z kranu leci.                                   na nogi je wkładasz. 
         A kupioną w sklepie,                                Potrzebne w podróży, 
         mogą wypić dzieci.   (woda)                     po wielkiej kałuży.  (kalosze) 
 
       Spada na ziemię kropla za kroplą,            Gdy niebo jest pochmurne, 
       moknie ulica i domy mokną.                      błyskawicą świeci. 
       Cieszy się żaba i rośliny,                           Grzmi okropnie i groźnie, 
       a my wkładamy peleryny.  (deszcz) boją się jej dzieci.   ( burza) 
 
      Puszyste baranki na niebo wskoczyły 
      i złote słoneczko zupełnie zakryły. 
      Nie były rogate, jeść trawy nie chciały, 
      i Tylko cichutko po niebie pływały. ( chmury) 
 
      Kiedy pada deszczyk 
      i słońce zza chmur świeci, 
      Wielobarwny most na niebie 
      podziwiają dzieci.   (tęcza) 
 

5. Zabawa ruchowa „ Słońce i deszcz” 
 
W tle słychać spokojną muzykę relaksującą, na hasło „ słońce” dziecko z rodzicem 
spaceruje po sali , na hasło „deszcz” dziecko przykuca, uderza palcami o kartkę 
papieru lub folię z „bąbelkami”, którą trzymało, naśladuje deszcz. Rodzic staje przy 
dziecku  i tworzy nad dzieckiem ze swoich rąk parasol. 
 
6. Zabawa ruchowa „ Z małej chmurki duży deszcz”( zabawa z chustą animacyjna) 

 
Rodzice trzymają chustę – chmura, która unosi się do góry i na dół, dzieci to krople 
deszczu. Gdy dzieci usłyszą muzykę oznacza, że pada deszcz , wybiegają spod 
chmurki i poruszają się po sali. Gdy muzyka milknie tzn. świeci słońce dzieci  
– siedzą na dywanie, mając chustę nad głową.  
 
7. Zabawa relaksacyjna z masażem „ Jesień” wg M. Bogdanowicz. 
 
Dzieci siedzą tyłem do rodzica , n-lka mówi tekst, a rodzic wykonuje masaż zgodnie 
z treścią wierszyka . Potem zamiana miejsc dzieci stają się  masażystami.  
 

„Jesień” – masażyk w opracowaniu M. Bogdanowicz. 

Drzewom we włosy dmucha wiatr,  (dmuchamy we włosy) 

a deszczyk kropi: kap, kap, kap.  (delikatnie opukujemy plecy) 

Krople kapi ą równiute ńko,  

szepcz ą cicho: „mój male ńki , (głaszczemy po włosach i całym ciele) 

śpij ju ż, śpij, śpij, ju ż śpij, ju ż śpij...”  
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Leci listek, leci przez świat , (przesuwamy opuszkami po plecach) 

gdzie ś tam na ziemi ę cicho spadł . (lekko naciskamy w jednym miejscu) 

Leci drugi, leci trzeci,  (przesuwamy opuszkami palców po plecach 2 razy) 

biegn ą zbiera ć listki dzieci.  (szybko stukamy wszystkimi palcami) 

I z uśmiechem wszystkie li ście  (głaszczemy dziecko po plecach) 

układaj ą w pi ękne ki ście.  

 
8. Praca plastyczna „ Wesoły parasol”. 
 
Rodzic z dzieckiem ozdabia sylwetę parasola korzystając z przygotowanego 
materiału plastycznego lub wykonuje parasol metodą orgiami płaskie z gotowych 
kółek. 
 
9. Umieszczenie parasoli na „ deszczowym niebie” (niebieski materiał z kroplami 

deszczu). 
 

10. Kolorowy deszcz – zabawa z chustą animacyjną i kolorowymi piłeczkami.  
    

Na rozgrzewkę tworzymy ruchowo różne rodzaje deszczu, wachlując chustą: 
delikatny deszcz, mocny deszcz, ulewa.  Wysypujemy na chustę kolorowe piłeczki, 
delikatnie unosimy chustę tak aby nic nie spadło, coraz wyżej i wyżej. Na końcu 
energicznym ruchem podnosimy chustę i wchodzimy w kolorowy deszcz piłeczek. 
 
11. Dziękując za wspólną zabawę prosimy o wrzucenie kropelki deszczu do 

odpowiedniego parasola: „Jestem zadowolony” , „Jestem średnio zadowolony”, 
„Jestem niezadowolony”. 

 
 

Prowadzące: 
Justyna Świetlik-Bałon  
Małgorzata Kryszczak 
 

 
 


