
 

Niepubliczne Przedszkole Miś w Kutnie 

Nauczanie zdalne 

     Grupa 5-latków 

          14.04.2021 

 

Temat: Pogoda może nas zaskakiwać 

Obowiązująca piosenka „ Idzie do nas wiosna” 

https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9J

YTNmz4zeGodWDFw&index=5 

 

1. Zabawa słowna: układajcie dla siebie (wśród domowników)  nawzajem zagadki o 

zjawiskach pogodowych. Określajcie ich charakterystyczne cechy, tak by naprowadzić 

odgadującego na prawidłową odpowiedź. 

 

2. Prognoza pogody: obejrzyj w internecie profesjonalną prognozę pogody dla Polski i 

wskaż zjawiska pogodowe, które się w niej pojawiły. Wyjaśnij, czym zajmuje się 

synoptyk, a czym meteorolog.  

(Meteorolog zajmuje się pracą badawczą, analizą warunków, zjawisk atmosferycznych, a 

synoptyk opracowaniem prognoz pogodowych) 

Odpowiedz na pytania: 

-Gdzie można zobaczyć albo usłyszeć prognozę pogody?  

-Kto ją prezentuje?  

-Kto ją przygotowuje? 

- Dla kogo jest przygotowywana?  

-Czy zawsze się sprawdza? 

 

3. Spróbuj przedstawić własną prognozę pogody na najbliższy dzień. 

  

4. Kolorowy deszcz w słoiku- wykonaj eksperyment 

 

Potrzebne: 

– słoik 

– woda 

– pianka do golenia 

– barwniki spożywcze 

– pipeta lub strzykawka 

 

Wykonanie jest bardzo proste: słoik napełniamy wodą do 3/4 wysokości, na pozostałą 

część wyciskamy piankę do golenia (nie musi być równo z wieczkiem słoika, spokojnie 

https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=5


może wystawać), a za pomocą pipety zakraplamy kolorową wodę na tę mieszankę. Już po 

chwili nasza piankowa chmura jest przepełniona kolorowym płynem, a my możemy 

zaobserwować bardzo ciekawy efekt. 

 

 
 

5. Karta pracy: obejrzyj i opowiedz historyjkę obrazkową z życia Hani, Huberta i ich 

mamy(strona 54). Używaj określeń: najpierw, potem, wreszcie, na końcu. Przedstaw 

własne zakończenie i je narysuj. Dokończ rysować wzór na dole strony. Nadaj tytuł 

historyjce. 

 

 

 



 

6. Zabawa badawcza: zaobserwuj, w jaki sposób tworzą się chmury. Poproś dorosłego  

o przeprowadzenie doświadczenia, zachowaj ostrożność. Po zakończeniu eksperymentu 

opowiedz jego poszczególne elementy, spróbuj wyciągnąć wnioski.  

Doświadczenie wykonywane przez osobę dorosłą: Do czajnika elektrycznego wlej 

zimną wodę i ją zagotuj. Następnie przelej ją do szklanej miski. Połóż na misce z gorącą 

wodą ostrożnie talerzyk z kilkoma kawałkami lodu. Para wodna wydobywająca się z 

ogrzanej wody zetknie się z zimnym powietrzem i utworzy się chmura. Będzie lepiej 

widoczna, gdy zasłony będą zasłonięte, a dziecko poświeci na miskę latarką. 

Wniosek: Chmury to zbiory bardzo małych kropelek wody lub kryształków lodu – tak 

lekkich, że unoszą się w powietrzu. Powstają, gdy ogrzane, wilgotne powietrze, wznosząc, 

ochładza się, a para ulega skropleniu tak jak w doświadczeniu. 

 

7. Karta pracy: obejrzyj ilustracje i wykonaj zadanie na s. 55.  

8. Sylabowe krople 

Proszę o wydrukowanie z załącznika 2 egzemplarzy sylabowych kropli. Jedne wycina 

rodzic, drugie dziecko. Dziecko układa przed sobą krople, rodzic układa swoje w ręku. 

Rodzic wyciąga kroplę z sylabą, a dziecko ma za zadanie odnaleźć taką samą sylabę 

wśród swoich kropli.  

9. W załączniku dorzucam karty pracy dla chętnych 

 

 

Powodzenia !  


