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Deszczowe kompozycje 

1. Zabawa Co robi deszcz? Poszukiwanie przez dzieci jak największej liczby określeń czynności 
związanych z deszczem: np. kropi, leje, moczy, podlewa, kapie, szumi, siąpi itd.; zapisywanie ich 
przez rodzica na kartce w kształcie dużej kropli; wyjaśnienie powiedzenia leje jak z cebra.
• Wypowiedzi dzieci na temat: Co można robić w deszczową pogodę? 

2. Ćwiczenia i zabawy artykulacyjne – Gimnastyka buzi i języka.
Słuchanie opowiadania Jesienne porządki Pana Języczka. Podczas opowiadania dzieci naśladują 
czynności, jakie wykonuje Pan Języczek w opowiadaniu. 

Była jesień. Pan Języczek obudził się bardzo wcześnie. Chciał sprawdzić, jaka jest pogoda. Otwo-
rzył szeroko drzwi do swojego domku (dzieci szeroko otwierają usta). Wyjrzał na zewnątrz (wysu-
wają język do przodu), rozejrzał się w obie strony (poruszają językiem w jedną i w drugą stronę). 
Ponieważ wiał silny wiatr, sprawdził, czy na dachu jego domku nie popękała żadna dachówka (obli-
zują górną wargę) i czy schody, które niedawno malował, nie są brudne (oblizują dolną wargę). 
Wszystko było w porządku. Chciał zamknąć drzwi, ale coś się w nich zablokowało. Otwierał je kil-
kakrotnie (zbliżają wargi do siebie i rozciągają na boki). W końcu mu się udało. Pan Języczek po-
stanowił posprzątać swój domek, ponieważ zaprosił przyjaciół na podwieczorek. Powycierał kurze 
na szafie (masują językiem dziąsła pod górną wargą), powybierał papierki spod łóżka (masują dzią-
sła na dole, za zębami), zamiótł pajęczyny z sufitu (masują podniebienie – usta otwarte), a potem 
odkurzył całe mieszkanie (szybko ruszają językiem w różnych kierunkach, w buzi). Bardzo się 
zmęczył tymi porządkami. Usiadł na fotelu, aby trochę odpocząć, ale już po chwili zasnął i słychać 
było cichutkie pochrapywanie (naśladują ciche chrapanie). 

3. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – Brzydka pogoda.
Przy ponownym słuchaniu rymowanki dzieci dopowiadają ostatnie słowa w wersach. Śpiewają na 
wymyślone przez siebie melodie słowa: kap, kap, kap, chlap, chlap, chlap oraz ich kompozycje, np. 
kap, kap, chlap, chlap, kap, kap, kap. 

Pada deszcz: 
kap, kap, kap. 
Idą dzieci: chlap,
chlap, chlap 
Klap i chlap,
kap i chlap 
idą dzieci: chlap,
chlap, chlap. 

Ćwiczenie Sasza i deszcz – prawidłowe artykułowanie głosek: s, sz, cz. 
Dzieci dokładnie powtarzają zdania i wybrane słowa z rymowanki. Klaszczą po usłyszeniu w sło-
wie podanej przez głoski.
Stąpa Sasza mokrą szosą, 
szybko stopy Saszę niosą. 
Deszczyk sobie słabo pada, 
więc parasol swój rozkłada 

4. Zabawa twórcza Deszczowe kompozycje.
Zapoznanie z treścią wiersza Doroty Gellner Deszczowy konik. 



Biegnie konik mokrą drogą,
z deszczu grzywę ma i ogon. 
Z deszczu siodło i podkowy, 
bo to konik jest deszczowy. 
Jedna kropla drugą goni 
i podkowa srebrna dzwoni. 
Lecz już koniec tej podróży, 
konik schował się w kałuży. 

Zabawa Ćwiczymy wyobraźnię. Dzieci leżą na dywanie z zamkniętymi oczami, słuchają nagrania 
padającego deszczu i szumu wiatru; starają się wyobrazić sobie, jakie obrazy mogą być tworzone 
przez deszczowe krople; opowiadają o swoich wyobrażeniach. 

Ćwiczenia plastyczne – Układamy deszczowego konika. Układanie z przygotowanych bibułkowych
kropli w różnych rozmiarach, wyobrażonego przez dzieci deszczowego konika. Oglądanie powsta-
łych prac.
Malowanie na błękitnych kartkach wymyślonych przez dzieci wzorów deszczowych kropli  z wy-
korzystaniem niebieskiej farby i pędzli – rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej. 

5. Ekspresja słowna Co by było, gdyby ciągle padał deszcz? Wypowiedzi dzieci. 


