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Ach, ta pogoda – co to takiego?
1. Narysuj na kartce, pokoloruj i wytnij symbole pogodowe:
SOPEL, DESZCZ, MGŁA, ROSA, GRAD, ULEWA, ŚNIEG, WIATR, SŁOŃCE.
Po przeczytaniu zagadek – część z was zrobi to samodzielnie, korzystajcie ze swoich umiejętności!
- podaj rozwiązanie, wybierając odpowiedni symbol pogodowy z tych narysowanych przez ciebie,
wyraźnie wypowiedz jego nazwę. To ważne!
Ciepło z zimnem się zmówiło,
srebrne frędzle zawiesiło.
Kiedy ostry mróz przeminie,
w słońcu woda z dachu spłynie.
Co to za ogrodnik?
Konewki nie miewa,
a podlewa kwiaty i drzewa.
Nie widać nic od samego rana,
Ziemia jest jakby mlekiem oblana.
Lecz nie martwice się, to nie szkodzi,
Bo słońce wróci za kilka godzin.
Gdy wczesnym rankiem na łące się znajdziesz,
może te perły w trawie odnajdziesz.
Pada z góry, z czarnej chmury
nie śnieg, nie deszcz,
W słońcu promieniach
w wodę się zmienia.
Co to jest, czy wiesz?
Rebus: Dom pszczół i Ewa, to będzie…
Kiedy leci – nic nie gada,
Cicho i ostrożnie siada.
Lecz na wiosnę, kiedy znika,
To dopiero szum, muzyka.
Huczy, świszczy, leci w pole,
Czyni w koło swe swawole,
zrywa ludziom kapelusze
i wykręca parasole.
Kochani! 8 zagadek, czy znacie odpowiedzi na wszystkie? Te zjawiska pogodowe i ich nazwy
warto pamiętać, żeby w szkole szybciutko podać prawidłową odpowiedź. Pobawcie się
w losowanie tych zagadek i prędkie podawanie odpowiedzi.

2. KAPRYŚNA POGODA.
Posłuchaj tego wiersza, pod wierszem znajdziesz pytania do treści. Odpowiedz na nie, proszę,
zgodnie z naszym przedszkolnym zwyczajem, czyli całym, pełnym zdaniem.
Kapryśna pogoda.
Siedzi natura i myśli sobie.
Och, ja tu zaraz porządek zrobię.
Wnet pory roku do niej przygnały
i różne aury zaplanowały.
Właśnie jest wiosna, wietrzyk powiewa,
słoneczko coraz mocnej przygrzewa.
Często śnieg z deszczem i grad popada,
jednak dni ciepłych znaczna przewaga.
Lato przychodzi zaraz po wiośnie.
Wszyscy witają lato radośnie.
Czyściutkie niebo, upały duże
zachody słońca i groźne burze.
Razem z jesienią ulewne deszcze.
Mgły wczesnym rankiem, przymrozki pierwsze.
Coraz mniej ciepła, smutno, ponuro,
słońce ukryte ciągle za chmurą.
A kiedy zima sroga przybędzie,
lekki, puszysty śnieg sypać będzie.
Siarczyste mrozy, śnieżne zamiecie,
będą panować wtedy na świecie.
Napisała: Bożena Forma

- Kto był głównym bohaterem?
- Jakie postacie wezwała do siebie natura?
- Jakie aury zaplanowano dla poszczególnych pór roku?
Opisz pogodę w poszczególnych porach roku. (Te dzieci, które z przedszkola wzięły Karty Pracy
zeszyt nr 3, na stronach 74 – 75 maja ilustracje do tego wiersza i naklejki).
Kto z was nie ma jeszcze pewności, że potrafi wymienić po kolei pory roku bez pomyłki i
powiedzieć jaka pogoda im towarzyszy, niech nauczy się tego wiersza na pamięć. Sprawdzę Was!
I będą nagrody za wiadomości!
A jeszcze większe wyróżnienie czeka te dzieci, które potrafią wymienić po kolei nazwy miesięcy
i dopasować je do odpowiedniej pory roku. Macie dobrą pamięć, a przecież to jest powtarzanie
znanych tematów.
3. Poznajcie miłe, krótkie opowiadanie z mądrym zakończeniem.
Źródło: www.bajkowyzakatek.eu/2012/02/bajki-naszego- -dziecinstwa-ezop-wiatr.html

Między dwiema potęgami jakimi, były mroźny Wiatr Północny i Słońce, rozgorzał
wielki spór.

Każdy z żywiołów twierdził, że jest najpotężniejszy. Wicher dmuchał na chmury i
zasłaniał Słońce. Słońce zaś wyglądało zza chmur i swoimi ciepłymi promieniami
ogrzewało mroźne podmuchy Wiatru, sprawiając, że nie były one już tak groźne.
Jednak spór musiał zostać rozstrzygnięty.
Wicher ujrzał idącego po ziemi wędrowca i zaproponował, iż ten zostanie uznany
za potężniejszego, kto pozbawi człowieka jego płaszcza.
Wiatr nie czekał nawet na słowa zgody od Słońca. Zaczął silnie dmuchać, próbując
swoją ogromną siłą zerwać odzienie z wędrowca. Człowiek jednak z powodu mrozu
jeszcze ściślej otulał się płaszczem.
Wtedy, z uśmiechem na swej okrągłej twarzy, Słońce wychyliło się zza chmur.
Zaczęło delikatnie ogrzewać swymi promieniami utrudzonego wędrowca.
Robiło się coraz bardziej przyjemnie, coraz cieplej i cieplej.
W końcu człowiekowi zrobiło się tak ciepło, że postanowił ściągnąć z siebie swój
płaszcz.
Słońce swoim mądrym podejściem zwyciężyło zawody i udowodniło, że prawdziwa
potęga nie tkwi w brutalnej sile, lecz w łagodności, którą dzielimy się z innymi.
Mariusz Strzelecki

4.

WIATR. Poproś starszą osobę o pokazanie na kanale YouTube działanie i
figle wiatru. Po obejrzeniu prezentacji lub filmiku będziesz mógł
pochwalić się wiedzą o tym, do czego można wykorzystać siłę wiatru.
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