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Tytuł zajęć:
Prowadzimy obserwacje pogodowe

Cele:
rozwijanie umiejętności obserwowania pogody, dostrzeganie zmian zachodzących
w przyrodzie, wprowadzenie tematu pogody – pogoda słoneczna, deszczowa, burzowa,
zachmurzenie, uczenie symboli, za pomocą których opisuje się pogodę.

Metody/techniki/formy pracy:
doświadczanie świata poprzez eksperymentowanie i samodzielną aktywność dziecka,
zabawy badawcze, pogadanka, rozmowa kierowana, obserwacje i doświadczenia
przyrodnicze w połączeniu z formami typu: spacery, wycieczki, prace plastyczne
i techniczne, praca w grupach, praca indywidualna, praca w parach, pogadanki, zabawy,
w tym zabawy naśladowcze i tematyczne.
Środki dydaktyczne: naturalne (otoczenie przyrodnicze, kulturowe, społeczne),
wzrokowo-słuchowe (rysunki, fotografie, ilustracje w książkach, nagrania dźwięków,
piosenek, materiały multimedialne), manipulacyjne (kartki, kredki, klocki, zabawki,
konstrukcje z różnych materiałów, kąciki zainteresowań wraz z wyposażeniem).

Opis przebiegu zajęć:
1.	Swobodne wypowiedzi dzieci na temat tego, jaka może być pogoda: Którą pogodę
lubimy, a której pogody nie lubimy? Dlaczego? Czy wszyscy nie lubią danej pogody?
Czy taka sama pogoda jest na całym świecie?
2.	Wprowadzenie ikonek pogodowych dotyczących pogody słonecznej, zachmurzenia,
pogody deszczowej, burzowej, padania śniegu. Dopasowywanie ikon do
poszczególnych pór roku – kiedy najczęściej występuje określona pogoda? Jak się
wtedy czujemy, ubieramy, czy jest nam zimno, czy ciepło?
3.	Zabawa porządkowa – „Pada czy nie pada?”: dzieci wychodzą ze swych domków,
kiedy nauczyciel mówi: „Pogoda słoneczna”, i spacerują po sali, kiedy mówi: „Uwaga,
burza” – wszyscy uciekają do swych domków, kiedy mówi: „Lekki deszczyk”, dzieci
wychodzą, ale udają, że chodzą pod parasolką, gdy mówi, że pada śnieg, dzieci
wychodzą i udają, że lepią bałwana.
4.	Wprowadzenie kalendarza pogody: poinformowanie dzieci, że teraz przez tydzień
będą codziennie obserwować pogodę i wyciągać wnioski oraz przyczepiać określone
emblematy zgodne z aktualną pogodą. Prezentacja dni tygodnia, przyklejenie
pierwszych znaczków pogodowych.
5.	Zajęcia na koordynację słuchowo-ruchową: zabawa w wiatr: wiatr wieje mocno:
wszyscy chodzą tak, żeby uważać, by się nie przewrócić, delikatny wiatr – chodzimy
swobodnie itd. (inne przykłady: wichura, normalny wiatr). Ważne, aby przy tej
zabawie dzieci ćwiczyły wokalnie szum słabego i dużego wiatru, a więc na sygnał
nauczyciela również prezentowały głosowo dany typ wiatru.
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Komentarz metodyczny
Warto przećwiczyć z dziećmi właściwe ubieranie się – współczesne dzieci mają
wielkie problemy z zapinaniem guzików, z samodzielnością w kompletowaniu
swojej odzieży. Warto pobawić się z nimi w zabawy pod nazwą: „Kto najszybciej
się ubierze, rozbierze”, „Kto najdokładniej wszystko ubierze” itd.

