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               ACH, TA POGODA! 

Ciekawe zjawiska pogodowe 

 

Witam Tygryski w kolejnym dniu tygodnia-w czwartek! Czy wiecie, który to dzień 

tygodnia? Zachęcam Was do zapoznania się i wykonania czwartkowych propozycji 

zabaw, zadań oraz aktywności ruchowych. Gotowi do działania? Zaczynamy!:)  

Propozycje zabaw i zajęć związane z dzisiejszą tematyką: 

1. „Minions dance”- zumba dla dzieci. 

Zacznijmy dzień od porannych zajęć ruchowych. Poniżej umieszczam dla Was link do 

zumby. Dobrej zabawy 

Link do zumby: 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

2. „Powtórz za mną”, „Szu, szu”- zabawy muzyczno-rytmiczne. 

 

Po zumbie zapraszam Was do wykonania dwóch krótkich zabaw rytmicznych: 

„Powtórz za mną” oraz „Szu, szu”. Zaproście rodzeństwo/rodziców do wspólnej 

zabawy.  

 

Link do zabawy rytmicznej „Powtórz za mną”: 

https://www.youtube.com/watch?v=v7Hy3xtgXVQ 

 

Link do zabawy rytmicznej „Szu, szu”: 

https://www.youtube.com/watch?v=gMHz8f4uuf8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=v7Hy3xtgXVQ
https://www.youtube.com/watch?v=gMHz8f4uuf8


3. „Wietrzyk, wiatr, wicher”- wysłuchanie wiersza „Wiosenny wietrzyk” 

J.Kulmowej. 

 

Posłuchajcie wierszyka, a następnie odpowiedzcie na pytania. 

 

Mały wietrzyk wiosenny 

ledwie w drzewach zaszumi, 

ledwie w krzakach zamruczy, 

jeszcze gwizdać nie umie, 

jeszcze się uczy. 

Znalazł szczerbę w płocie-zaświstał. 

Znalazł listki-zapiał na listkach. 

Czasem w suchych gałęziach zatrzeszczy. 

Czasem nuci, gdy zagra mu deszczyk. 

Albo szemrze w zeszłorocznej trawie. 

Albo szepcze tak, że milczy prawie. 

Ludzie mówią wtedy: nie ma wietrzyka. 

A on jest. 

Tylko słucha słowika. 

 

PYTANIA: 

 O czym jest wiersz? 

 Czym jest wiatr? 

Drodzy Rodzice przeczytajcie dzieciom informacje dotyczące wiatru.  

Wiatr jest jednym ze zjawisk pogody. Tworzy się, gdy powietrze nagrzeje się w sposób 

nierównomierny. Różnice temperatur powietrza ciepłego i zimnego powodują ruch, 

czyli powstawanie wiatru. Może być delikatny albo gwałtowny. Od siły wiatru zależy 

jego nazwa. Znad morza wieje lekki wiatr, zwany bryzą. Morze jest wtedy spokojne, a 

trawy na wydmach lekko się poruszają. Wicher to odmiana bardzo silnego wiatru 

mogącego zrywać dachy i łamać drzewa. Jego najsilniejszym przykładem jest huragan 

występujący tylko nad oceanem, gdzie temperatura wody jest bardzo wysoka. W 

polskich górach za to czasem wieje halny, czyli ciepły, suchy, porywisty wiatr 

skierowany ku dolinom. 

4. „Tornado w szklance wody”- wykonanie doświadczenia. 

 

Zachęcam Was do wykonania eksperymentu, w którym wywołacie minitornado w 

szklance wody. Do wykonania eksperymentu przygotujcie wysoką szklankę, łyżeczkę, 

sól i wodę gazowaną. Do wysokiej szklanki wlejcie wodę gazowaną, zapełniając 2/3 

jej objętości ( do narysowanej przez rodzica kreski). Energicznie mieszajcie, wsypując 

trochę soli. Powstaną pęcherzyki, które uformują tornado.  

 

 



 

5.  „Ile kropel?”- zabawa matematyczna. 

 

Pokolorujcie tyle kropelek ile wskazuje cyfra w chmurce. 

 



6. Karta pracy. 

 

Znajdźcie drogę i policzcie, ile chmur musi przegonić wiatr, żeby na końcu znów 

wyszło słońce. 

 

 



7. „Tęcza”- ćwiczenie grafomotoryczne. 

 

Rysujcie po śladzie i pokolorujcie obrazek według wzoru. 
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