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Tytuł zajęć:
Niesamowite zjawiska pogodowe na świecie

Cele:
zabawy związane z pogodą, tęcza, huragan, tornado – zabawy integracyjne, muzyczne
i plastyczne, dzień zagadek przyrodniczych – podsumowanie zdobytej przez dzieci
wiedzy, konkursy.

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.	Czytanie przez nauczyciela wybranych informacji z książek popularnonaukowych
dla dzieci (dostępnych w przedszkolu lub przyniesionych przez dzieci) o różnych
nietypowych, niebezpiecznych, fascynujących zjawiskach pogodowych
i przyrodniczych, takich jak: tornado, trąba powietrzna, wybuch wulkanu, powódź,
tajfun. Zabawa w dociekanie, co, zdaniem dzieci, jest przyczyną tych zjawisk,
dlaczego wulkan wybucha, tornado się pojawia i niszczy domy oraz wszystko, co
napotka na swojej drodze, skąd się bierze tyle wody podczas powodzi? Stawianie
hipotez badawczych z tym związanych.
2.	Zabawa porządkowo-integracyjna w tornado i ciszę na morzu: na znak nauczyciela
dzieci udają tornado – kręcą się wokół swojej osi, na znak nauczyciela – cisza na
morzu, przestają się ruszać, odpoczywają.
3.	Eksperymenty poznawcze – przygotowanie tornada w butelce. Nauczyciel
przygotowuje słoik lub szklaną butelkę, płyn do mycia naczyń i wodę. Wlewa wodę,
na nią płyn do mycia naczyń, po czym energicznie obraca butelką lub słoikiem
wokół własnej osi.
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Komentarz metodyczny
Warto wystosować list do rodziców dzieci, by razem z nimi pobawili się
w eksperymenty pogodowo-przyrodnicze, na przykład wulkan. Internet jest
pełen ciekawych pomysłów na eksperymenty z dziećmi, łącznie z ciekawymi
filmami, warto, aby przynajmniej jeden taki eksperyment dziecko przeżyło ze
swoimi rodzicami.

