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Temat: Ach, ta pogoda – co to takiego?
I
1. Zagadki o pogodzie – zadaniem dziecka jest odgadnięcie przeczytanej przez rodzica
zagadki, poprzez wskazanie odpowiedniej ilustracji (zał. 1.).
Dom pszczół i Ewa to będzie? (ulewa)
Kiedy leci - nic nie gada,
Cicho i ostrożnie siada.
Lecz o wiośnie kiedy znika.
To dopiero szum, muzyka. (śnieg)
Huczy, świszczy, leci w pole,
Czyni w koło swe swawole,
Zrywa ludziom kapelusze
I wykręca parasole. (wiatr)
Ciepło z zimnem się zmówiło,
Srebrne frędzle zawiesiło,
Kiedy ostry mróz przeminie,
W słońcu woda z dachu spłynie. (sopel)
Co to za ogrodnik?
Konewki nie miewa, a podlewa kwiatki i drzewa. (deszcz)
Nie widać nic od samego rana,
Ziemia jest jakby mlekiem oblana.
Lecz nie martwcie się, to nie szkodzi,
Bo słońce wróci za kilka godzin. (mgła)
Gdy wczesnym rankiem na łące się znajdziesz,
Może te perły w trawie odnajdziesz. (rosa)
Pada z góry, z czarnej chmury
Na śnieg, na deszcz,
W słońcu promieniach
W wodę się zamienia,
Co to jest, czy wiesz? (grad)
2. Pogoda i nasze emocje.
Dziecko przygląda się symbolom pogodowym , ułożonych w dowolnej kolejności i próbuje
określić słownie lub może narysować jakie emocje wywołuje w nim dany symbol ( zał. 1.).

II
3. Kapryśna pogoda – słuchanie wiersza B. Formy.
https://www.youtube.com/watch?v=jRbNW3aE7_s
Dziecko odpowiada na pytania do wiersza, zadane przez rodzica :
- Kto był głównym bohaterem wiersza?
- Jakie postacie wezwała do siebie natura?
- Jakie aury zaplanowano dla każdej z pór roku?
- Opisz pogodę w każdej z pór roku.
Praca z KP3 str. 74 – 75. Dla dzieci sześcioletnich
Karta pracy zał. 2. Dla dzieci pięcioletnich.
4. Co robisz w taką pogodę? – zabawa twórcza. Zadaniem dziecka jest opowiedzenie co
może robić podczas pogody wskazanej na obrazku przez rodzica. Zał. 1.
5. Jaka jest dziś pogoda? – założenie kalendarza pogody. Zadaniem dziecka jest
obserwowanie pogody za oknem i określenie jakie zjawiska atmosferyczne zobaczył.
Następnie odnotowanie swoich spostrzeżeń w kalendarzy pogody zał. 3.
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III
6. Słoneczko świeci – deszczyk pada. Na podane przez rodzica hasło - słonko świeci –
dziecko wybiera się na spacer po pomieszczeniu w którym się znajduje. Zaś na hasło –
deszczyk pada – ucieka przed deszczem, chowając się ,, przyklejając” plecy do ściany.
Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
7. Wiatr północny i słońce – słuchanie opowiadania na podstawie bajki Ezopa. Rodzic
czyta dziecku opowiadanie, po czym zadaje pytania.

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.
Pytania:
- Kto z kim się pokłócił i dlaczego?
- Jakie były warunki zakładu?
- Kto zwyciężył w zawodach?
- Jaka mądrość płynie z tej bajki?
8. Obejrzenie prezentacji o wietrze.
Dlaczego? Po co? Jak? - Wiatr, flagi i lody
https://www.youtube.com/watch?v=ltrD-yuNDgA
- AGI BAGI opowie Wam o... – Wiatr – co potrafi wiatr?
https://www.youtube.com/watch?v=SBCmKghd_2s
Rozmowa w oparciu o obejrzane prezentacje. Rodzic zadaje pytania:
- Jak powstaje wiatr?
- Co potrafi wiatr?
- Jaki jest wiatr?
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