
LLEETTNNIIAA  PPOOGGOODDAA  
 

1.„Zjawiska atmosferyczne w lecie”- oglądnijcie symbole 

pogodowe i nazwijcie zjawiska atmosferyczne (burza, 

deszcz, wiatr, słońce, zachmurzenie duże).  

 
 
 

  
Jaką pogodę lubisz najbardziej i dlaczego? 

 

Posłuchajcie zagadek słuchowych i  powiedzcie jakie to zjawisko 

atmosferyczne: 

https://www.youtube.com/watch?v=kaAGsHnjOms (wiatr) 

https://www.youtube.com/watch?v=E6Q2OYfSuC0 (deszcz) 

https://www.youtube.com/watch?v=Eda3brEALmk (burza) 

https://www.youtube.com/watch?v=1HwpFfQ50gM (grad) 

https://www.youtube.com/watch?v=kaAGsHnjOms
https://www.youtube.com/watch?v=E6Q2OYfSuC0
https://www.youtube.com/watch?v=Eda3brEALmk
https://www.youtube.com/watch?v=1HwpFfQ50gM


2. „Niebezpieczna burza”- rozmowa rodzica z dzieckiem na temat 

tego jakie zjawiska atmosferyczne mogą wystąpić podczas burzy    

i jak się wtedy zachować.  

 

Rodzic opowiada, że wiosną i latem często zdarzają się burze. 

Podczas burzy często występuje deszcz, a nawet ulewa, wieje wiatr, 

zdarzają  się też opady gradu. Należy słuchać komunikatów 

dotyczących pogody i jeśli są ostrzeżenia przed burzą, lepiej zostać 

w domu. Jeśli burza rozpocznie się, gdy będziemy na spacerze, 

trzeba schować się do jakiegokolwiek budynku, np. sklepu. Jeśli nie 

ma takiej możliwości, nie można biegać, lepiej chodzić małymi 

kroczkami albo trzymać nogi złączone i przykucnąć. Niebezpiecznie 

jest chować się na placu zabaw pod urządzeniami. Nie wolno stawać 

pod drzewami lub słupami. Uderzenia pioruna są bardzo niebezpieczne 

i mogą powodować wiele zniszczeń- może złamać drzewo, zapalić je, 

zniszczyć dom. 

  

Zapraszam do posłuchania bajki „Kicia Kocia i straszna burza” 

https://youtu.be/6q8wKbzmkgI 

 

Po rozmowie można zadać dziecku pytania kontrolne: 

Jaka pogoda według ciebie jest niebezpieczna i dlaczego? 

Jakie zjawiska mogą wystąpić podczas burzy? (deszcz, wiatr, grad) 

Czy wiesz jak należy zachować się podczas burzy? Czego nie wolno robić? Gdzie 

można się schronić podczas burzy? 

https://youtu.be/6q8wKbzmkgI


3. Zabawa muzyczno- ruchowa „Idzie burza” 

https://youtu.be/TgE5hETcqwk 

„Idzie burza”słowa i muzyka: Maria Broda-Bajak 

Hop, hop, hop- po kałużach! (dziecko wykonuje 3 podskoki w miejscu) 

Grzmot, grzmot- idzie burza! (dziecko wykonuje 4 klaśnięcia) 

Tupu, tupu, tup- nie zwlekamy! (dziecko tupie nogami w miejscu) 

Tylko przed nią się schowamy!(dziecko kuca, obejmuje nogi rękami i 

opiera głowę na kolanach) 

4.  „Piorun” – oglądnijcie zdjęcia piorunów. Czy wszystkie 

błyskawice są takie same?  

 

 

 

5. Spróbujcie teraz wykonać pracę: pokolorujcie czarną kredką 

lub pomalujcie czarną farbą kartkę, następnie wytnijcie z folii 

aluminiowej wąskie paski i przyklejcie je na czarnym tle tworząc 

kształt błyskawicy lub pokolorujcie chmurę na granatowo            

i wyklejcie piorun małymi kawałkami folii aluminiowej.  

https://youtu.be/TgE5hETcqwk


 

 

 

 

 

 


