12.04. 2021 r .- poniedziałek
OBSERWUJEMY POGODĘ - CO TO JEST PROGNOZA POGODY?
1. Wiecie już, że przysłowia, czyli krótkie powiedzonka, przekazywane są przez ludzi starszych
młodym od wielu pokoleń. Mówi się, że przysłowia są mądrością narodów.
W marcu, obserwując zmieniającą się pogodę, często powtarzaliśmy przysłowie W MARCU JAK
W GARNCU.
Dzisiaj podaję wam 3 popularne przysłowia na miesiąc kwiecień:
- Kwiecień – plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.
- Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
- Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
Pobaw się swoim głosem. Powtarzaj te przysłowia głośno, cicho, cienkim i grubym głosem, na
siedząco, na stojąco i leżąc na brzuchu, na plecach. Wiem, że to nie takie fajne i wesołe jak wtedy,
gdy bawimy się razem w sali, jednak spróbuj sobie to wyobrazić.
2. Jesteś prezenterem pogody w dziwnej stacji telewizyjnej.
Weź rysunkowe symbole pogody, które robiłeś w piątek. Wybierz z nich;
SOPEL, DESZCZ, GRAD, ULEWA, ŚNIEG, WIATR,
i dostosuj do każdego z nich odpowiedni dźwięk. Proszę, przeczytaj je samodzielnie i głośno
wypowiadaj:
KAP – KAP

PUK – PUK

ŁUP - ŁUP

FIU -

FIU

PAC - PAC

CHLUP - CHLUP

SKRZYPU - SKRZYP

WIU - WIU.

A teraz prezentuj poszczególne symbole pogody z równoczesnym wypowiadaniem dopasowanych
dźwięków.
3. Posłuchaj opowiadania „ O marcu, pannie Juliannie i o ptaszku”- Lucyny
Krzemienieckiej.
Polecam odtworzenie z YouTube – z historyjką obrazkową i bardzo wyraźnie mówionym
tekstem przez Izabelę Kubiak.

„Zbudził raz marzec pannę Juliannę.
– Spójrz, jak słoneczko błyszczy poranne! Idźże czym prędzej na spacer
miły, już wszystkie panny to uczyniły.
Pyta Julianna tuż przed okienkiem.
– A jaką marcu, wziąć mam sukienkę?
– Weź tę leciutką, tę w kwiatki zwiewną, pogoda ładna będzie na pewno. I
kapelusik ten z różyczkami. I pantofelki – te z dziureczkami.

Biegnie Julisia wesoła taka, zdejmuje lekką suknię z wieszaka. Bierze
kapelusz pełen różyczek. Frr... już wybiegła. Mknie przez uliczkę i myśli
sobie: Pójdę w aleje, już się tam wiosna na drzewach śmieje.
Lecz psotnik marzec pannę dogania, chmurami szybko niebo zasłania,
zerwał się wiatr i deszcz chlusnął z cebra. Panna Julianna narobi krzyku:
– Ej psotny marcu, psotny deszczyku! – Mój kapelusik, on nie na deszcze!
I frr... pobiegła przebrać się jeszcze. Wzięła parasol, czapkę na słoty.
– Na nic mi teraz marcowe psoty!
Lecz marzec psotnik pannę dogania. Szepnął coś słonku, bo się wyłania
i tak przygrzewa, i tak przypieka. Z panny pot spływa, panna narzeka:
– Ej, nie na słońce grube ubiory. Ależ ten marzec do psoty skory!
Miesza jak w garncu słońce i deszcze. Pójdę się chyba przebrać raz jeszcze.
Znów się przebrała, biegnie z podwórka. Ujrzał ją ptaszek, ten w szarych
piórkach, i ćwierknął głośno:
– Dziwię się pannie, że piórka zmienia tak nieustannie. Ja, kiedy deszczyk
mam na ogonku, wysycham sobie w marcowym słonku.”
Odpowiedz:
- dlaczego marzec został nazwany psotnikiem?
- które z symboli pogody wystąpiły w opowiadaniu?
- Jak czuła się panna Julianna ciągle zmieniając ubrania?
- Jak należy się ubierać, gdy pogoda jest bardzo zmienna?
- Co to znaczy: ubrać się na cebulkę?
- Kto może nam pomóc przewidzieć, jaka będzie pogoda?
- Czy Julianna słuchała prognozy pogody?

4. Wiem, że wielu z was, moje Wiewiórki, słucha i ogląda z rodzicami zapowiedzi pogody.
Przeczytaj teksty z następnej strony i narysuj odpowiednie ubrania na postaciach tak, aby mogły
wybrać się na spacer w czasie zapowiadanej pogody.
Pobaw się w prezentera pogody – patrząc w okno wypowiadaj komunikaty podobne do już
poznanych. :)
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