
Temat dnia to: BURZA. 

Dziś na zajęciach poszerzycie swoje informacje na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie. 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 39 (wg B Formy): woreczki lub zwinięte skarpetki. 

• Marsz z woreczkiem na głowie – ręce wyciągnięte na boki.  

• Przekładanie miarowo woreczków z ręki do ręki.   

• Unoszenie woreczków na stopie, pozostanie przez kilka sekund na jednej nodze. 

• Podrzucanie i łapanie woreczków.  

• Rzucanie woreczków do kosza zawieszonego na ścianie.  

• Slalom między woreczkami rozłożonymi w równych odległościach na dywanie. 

2. „Sortowanie miesięcy” – porządkowanie miesięcy kalendarzowych, utrwalenie 

miesięcy wchodzących w skład danej pory roku. Wchodzimy w link i wykonujemy zadanie:  

https://wordwall.net/play/2814/505/712 

3. „Burza” – praca z tekstem. Rodzic czyta wiersz Jacka Paciorka pod tym samym 

tytułem, a następnie omawia go z dzieckiem. 

Szła przez pola Pani Burza,  

– Co tak panią dzisiaj wkurza?  

– Skąd u Pani tyle złości?  

– Musi Pani mieć przykrości?  

Burza błyska, grzmi i wieje,  

Straszy wszystkich: – Świat zaleję,  

Powywracam wszystkie drzewa,  

Kto się boi – niechaj zwiewa,  

Niebo całe pociemniało,  

Z wichrem wszystko oszalało,  

Drzewa nisko się kłaniają,  

Panią Burzę przepraszają,  

– Niechże Pani już przestanie,  

Robić wszystkim wielkie lanie!  

Burza mruczy, marszczy czoło.  

Oj, nie będzie dziś wesoło, 

Niech się kryje, kto gdzie może,  

Bo tu będzie zaraz morze,  

Leje, wyje, gromy ciska,  
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Siódme poty z chmur wyciska.  

Aż się wreszcie tak zmęczyła,  

Że się stała całkiem miła.  

Cicho mruczy zawstydzona,  

To jest burza? – to nie ona.  

Cicho wiszą chmury z nieba,  

Będzie słońce – nam zaśpiewa,  

Rozweseli Panią Burzę,  

Burza ze słońcem w jednym chórze?  

Z tego śpiewu tęcza wisi,  

Ależ Pani nam kaprysi!  

Ale koniec – szkoda czasu,  

Słońce świeci – chodź do lasu. 

Rodzic zadaje dziecku pytania:  

• O jakim zjawisku atmosferycznym była mowa w wierszu?  

• Co zrobiła Pani Burza?  

• Jakie inne zjawiska jej towarzyszyły?  

• Co się stało, gdy się zmęczyła? 

•  Kto przepędził burzę? 

• Czy Ty wiesz, jak powstaje burza? 

4. „Jak powstaje burza” – eksperyment.  

Na słoiku rodzic umieszcza kawałek blaszki (np. nakrętka od słoika). Nadmuchuje balon i 

energicznie pociera go kawałkiem wełnianej szmatki. Kładzie balon go na blaszce i zbliża do 

niej palec. Rodzic pyta dziecka, co się stało? W wyniku pocierania balonika wytworzyły się 

ładunki elektryczne i przeskoczyła iskra (jak błyskawica).  

Rodzic pyta dziecko, czy zna jakieś zjawisko charakterystyczne dla lata, w którym także 

pojawiają się iskry (błyskawice)? Nawiązanie do tematu zajęć. 

Jeśli nie mamy potrzebnych materiałów proszę obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=eyLKBakvNW4  

5. „Gdy idzie burza, to…” – technika niedokończonych zdań, dyskusja na temat tego, jak 

zachowywać się w czasie burzy.   

https://www.youtube.com/watch?v=eyLKBakvNW4


Rodzic rozpoczyna zdanie: Gdy idzie burza, to…, a dziecko je kończy. Może odnosić się 

zarówno do własnych uczuć, doświadczeń, jak i wiedzy dotyczącej omawianego zjawiska. 

Następnie rodzic pyta:  

• Jak się zachowywać, gdy zbliża się burza?  

• Gdzie można się schronić? (w sklepie, w samochodzie).  

• Czego nie można robić? (stać w wodzie, chować się pod drzewem).  

• Jak zachowywać się w czasie burzy w domu? (pozamykać okna, wyłączyć urządzenia 

elektryczne, bo uderzenie pioruna może spowodować porażenie). 
6. Praca z KP4.33b – utrwalenie właściwych zachowań w czasie burzy, ćwiczenie 

logicznego myślenia, poszerzanie wiedzy ogólnej.  

Rodzic pyta dziecko: Co można zaobserwować na niebie po burzy w słoneczny dzień? 

(tęcza). 

7. Ćwiczenia odprężające: rozluźnienie dłoni (według D.Chauvela, A.M.Casanovy) 

Rodzic przygotowuje dla dziecka dwie kulki z ciastoliny lub plasteliny wielkości mandarynki i 

orzecha laskowego. 

Ćwiczenia z kulką wielkości mandarynki – dziecko energicznie ugniata kulkę, następnie 

przywraca jej pierwotną postać. Potem obraca kulkę w obie strony między dłońmi, następnie 

prawą dłonią toczy kulkę leżącą na stole. To samo ćwiczenie wykonują lewą dłonią. Na 

zakończenie najpierw jedna potem druga dłoń, rozluźniona spoczywa na kulce. 

Ćwiczenia z kulką wielkości orzecha laskowego – dziecko czubkiem palca kręci kulką na stole. 

Ćwiczenie powtarzamy z wszystkimi palcami obydwu dłoni. 

8. Ćwiczenia logopedyczne 

Lusterko dla dziecka. Rodzic daje dziecku lusterko, demonstruje ćwiczenia, powtarzając je 

kilkakrotnie i pilnując dokładnego ich wykonania przez dziecko. 

• W paszczy krokodyla – dziecko dotyka czubkiem języka każdego zęba osobno, przy 

górnym i przy dolnym wałku dziąsłowym. 

• Nurkowanie – nabiera powietrze nosem i wypuszcza ustami, naśladując nurkowanie 

krokodyla pod wodą. 

• Rozmowa ptaszka z krokodylem – dziecko wymawia sylaby cienkim głosem, jak ptaszek 

(pi, po, pa, pe, pu, py), oraz grubym głosem, jak krokodyl (ła, ło, łi, łe, łu, ły). 

• Krokodyl otwiera szeroko paszczę – dziecko kilkakrotnie szeroko otwiera usta i je 

zamyka. Małpka ma szerokie wargi – dziecko wywija górną wargę do góry, a dolną – do 

dołu, naśladując wargi małpki. 

• Żyrafa ma długą szyję – przy otwartej jamie ustnej dziecko unosi czubek języka wysoko 

w kierunku nosa. 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam i życzę miłej zabawy!  
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