Drodzy Rodzice!
Dzisiejszy temat dnia: BURZA
Oto propozycje zabaw i zadań na dzisiejszy dzień.
1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych „Gimnastyka dla dzieci w domu”
https://www.youtube.com/watch?v=DpvenhD0Bmw
2. Zagadka Marcina Przewoźniaka „Burza”
Co się dzieje tam u góry?

Od błyskawic niebo trzeszczy,

Wielką wojnę toczą chmury?

A nam w butach chlupie deszczyk.

Wciąż na siebie nacierają

Ciemne niebo dudni, świeci...

I strzelają i błyskają?

Co się dzieje tam na górze?

Co się tam na górze dzieje?

Wiedzą to na pewno dzieci:

Że się nam na głowy leje?

Oglądamy groźną ...(burzę)

Po przeczytaniu wiersza, poproś rodzicu, by dziecko nazwało dźwięki, które w
nim opisano. Zapoznaj dziecko z zasadami bezpiecznego zachowania podczas
burzy.
Wspólnie narysujcie plakat ze znaczkami zakazu. Na dużej kartce papieru
narysujcie koła a w każdym z nich po kolei najpierw drzewo, w następnym kole
w wodę, metalowe przedmioty, telefon komórkowy.
Należy uświadomić dziecku, że podczas burzy nie wolno:
-

przebywać w wodzie,
rozmawiać przez telefon komórkowy
chować się pod drzewami
należy unikać wysokich obiektów
należy unikać metalowych przedmiotów i przebywać w ich pobliżu

przekreślcie na czerwono wcześniej narysowane znaczki
3. Film edukacyjny o burzy
dla rodzica: https://www.youtube.com/watch?v=sbxmxfVf6-0
„GeoDesk: Burze”
dla przedszkolaka: https://www.youtube.com/watch?v=bx1FKDwzUeM
„Burza. Wszystko zaczyna się od przedszkola”
4.”Co słyszysz?” – zagadki słuchowe. Zadaniem dziecka jest rozpoznać i
podać nazwy zjawisk atmosferycznych ( ulewa, grzmot, wichura, mały
deszczyk)
https://www.youtube.com/watch?v=WzWvY44e5sc
5. „Kapie, pada, leje”- szukanie wyrazów mówiących o tym, co robi deszcz:
kapie, pada, leje, mży, kropi, siąpi. Kojarzenie dźwięków:
-

uderzanie palcami w bębenek (lub dowolny pojemnik) – 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 o uda,
- ulewa – tupanie nogami
6. „Skąd się bierze burza” – eksperyment, potrzebne materiały: słoik, jego
pokrywka, wełna, balon. Obejrzyjcie film z prostym doświadczeniem
pokazującym jak powstają wyładowania podczas burzy
https://www.youtube.com/watch?v=eyLKBakvNW4

7. Uzupełnianie kart pracy: linki do pobrania i wydrukowania kart ( dla

chętnych):
http://bystredziecko.pl/dodawanie-i-odejmowanie-dla-dzieci-matematyka/

