
16.06.2020r. Wtorek temat dnia: ”Burza” 

1.Gimnastyka 

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc 

 

2. Burza – omówienie wiersza J.Paciorek 

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, 

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 !! 

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc


Ale koniec – szkoda czasu, 

Słońce świeci – chodź do lasu. 

  

O jakim zjawisku atmosferycznym była mowa w wierszu ? 

Co zrobiła Pani burza ? 

Jakie inne zjawiska jej towarzyszyły ? 

Co się stało gdy się zmęczyła ?  

Czy wiecie jak powstaje burza ? 

 

3.Praca z KP4.33 b - utrwalenie właściwych zachowań w czasie burzy, ćwiczenia logicznego 

myślenia. 

4.„Wędrująca woda – czyli jak powstają kolory” – przygotowanie eksperymentu. 

Ustawienie obok siebie 7 kubeczków. Do kubeczków wlewamy wodę, a pomiędzy nimi 

umieszczamy zwinięte papierowe ręczniki, które końcami zanurzamy w kubeczkach. Do 

pierwszego kubka wsypujemy czerwony barwnik spożywczy, do trzeciego żółty, do piątego 

niebieski, do siódmego fioletowy. (zamiast barwników można użyć farb plakatowych i 

zabarwić wodę). Zostawiamy to do następnego dnia i obserwujemy. 

 

5. „Jak powstaje burza”- doświadczenie 

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

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


 

6. Jak powstaje burza ? Jak zachować się podczas burzy ?  

Na te pytania uzyskacie odpowiedź oglądając filmy. 

Postarajcie się zapamiętać właściwe zachowania podczas burzy. To bardzo ważne! 

https://www.youtube.com/watch?v=bx1FKDwzUeM 

7. Praca plastyczna Letnia burza - praca z wacików i krepiny  

 

Potrzebne materiały: 

- farby plakatowe, 

- krepina (bibuła marszczona) w odcieniach zieleni, 

- waciki/wata, 

- folia aluminiowa, 

- biała kartka z bloku technicznego, 

- klej, 

- nożyczki, 

- pędzelek. 

 

Na kartce z bloku technicznego namalujcie szarą farbą niebo, potem - zieloną farbą trawę. 

Następnie namalujcie pnie drzew. Z zielonej krepiny wytnijcie i uformujcie korony drzew, 

przyklejcie je na posmarowaną klejem kartkę. Chmury powstały z wacików, pomalowanych 

szarą, mocno rozwodnioną farbą. Na końcu z folii aluminiowej uformujcie błyskawice. 

Powstanie  naprawdę złowroga burza! 
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