A za progiem już wakacje!
Korzystajcie zatem z pięknej pogody, bawcie się, poznawajcie naszą piękną przyrodę!
Pozdrawiamy Was serdecznie i mocno ściskamy!
Jeszcze propozycja dla Was już jedna z ostatnich.
Ponieważ pogoda nas nie rozpieszcza często pada deszcz i są burze to porozmawiajmy sobie o tym.
Burza – zagadka.
R. zaprasza dziecko do wysłuchania zagadki .
Burza Marcin Przewoźniak
Co się dzieje tam u góry?
Wielką wojnę toczą chmury?
Wciąż na siebie nacierają I strzelają, i błyskają?
Co się tam na górze dzieje?
Że się nam na głowy leje?
Od błyskawic niebo trzeszczy.
A nam w butach chlupie deszczyk.
Ciemne niebo dudni, świeci
Co się dzieje tam na górze?
Wiedzą to na pewno dzieci:
Oglądamy groźną… (burzę).
Rozmowa w oparciu o wiersz
Jak należy się zachować w czasie burzy?
Dziecko formułuje swoje przypuszczenia lub dzieli się swoją wiedzą.
Następnie R. podsumowuje zdobyte informacje. Podczas burzy:
– należy unikać wysokich obiektów;
– nie wolno przebywać w wodzie ani na odkrytym terenie, chować się pod drzewami;
– należy unikać metalowych przedmiotów i nie przebywać w ich pobliżu;
– nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy.
„Co słyszysz?” – ćwiczenia słuchowe.
R. włącza nagranie z odgłosami: deszczu, ulewy, grzmotu.
Dzieci starają się rozpoznać, co słyszą, i podać nazwy tych zjawisk.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mbNPNm-ORSM
Kojarzenie dźwięków:
– uderzenia palcami w bębenek – kapie, kropi,
– przesuwanie palcami po bębenku – siąpi,
– mży, – uderzanie pałeczką – pada,
– mocne uderzanie pałeczką – leje.
Ilustrowanie rodzaju deszczu ciałem: – mżawka – pocieranie dłońmi o uda, – silniejszy deszcz –
klepanie dłońmi w uda, – ulewa – tupanie nogami.
„Zjawiska atmosferyczne” – R. rozmawia z dziećmi o zjawiskach atmosferycznych
charakterystycznych dla poszczególnych pór roku.
Czym różni się lato od innych pór roku?
Co dzieci robią w lecie, jaki to dla nich czas?

Praca plastyczna „Świat w deszczu skąpany”- malowanie farbą akwarelową na mokrym kartonie
lub kredkami i rozmycie rysunku pędzlem umoczonym w wodzie.
Piosenka do nauki „Po łące biega lato”
A na koniec poruszamy się zawsze troszeczkę
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
Pozdrawiamy!

