
Poniedziałek 02.11.2020 

Temat: Jesienna pogoda 

 

1.  Wypowiadanie się na temat zdjęć przedstawiających jesienny krajobraz. 

Zdjęcia przedstawiające jesień, kiedy np.: pada deszcz, świeci słońce, jest burza lub mgła, na 

chodnikach są kałuże. Rodzic pokazuje  zdjęcia przedstawiające krajobraz jesienny podczas różnej 

pogody. Dziecko przygląda się zdjęciom. Zwracają szczególną uwagę na kałuże, mgłę, oznaki 

padającego deszczu (np. ludzie z parasolami) i oznaki wiatru (np.: pochylone drzewa, skuleni ludzie). 

Rodzic  wyjaśnia, że taka właśnie pogoda jest charakterystyczna dla późnej jesieni. Następnie zadaje 

pytania otwarte na temat zdjęć. Dziecko stara się  odpowiadać na pytania pełnymi zdaniami. 

DESZCZ                                                                             SŁOŃCE 

     

BURZA                                                                          MGŁA 

      

WIATR                                                                                         KAŁUŻE 

     

 



2. Słuchanie piosenki –  Jesienny deszcz https://www.youtube.com/watch?v=MUHg6sc2ZUs  

Rozmowa na temat tekstu piosenki. Określanie charakteru melodii. Nauka refrenu. 

 

1. Dziś chmurkę nad podwórkiem 

potargał psotny wiatr, 

aż deszcz popłynął ciurkiem 

i na podwórko spadł. 

 

Ref. Hej, pada, pada, pada, 

pada, pada deszcz 

jesienny pada, pada, 

pada, pada deszcz! 

 

2. Deszcz płynie po kominie, 

wesoło bębni w dach, 

w blaszanej dzwoni rynnie 

i wsiąka w mokry piach.  

 

Ref. Hej, pada, pada, pada, 

pada, pada deszcz 

jesienny pada, pada, 

pada, pada deszcz! 

 

3. Kalosze wnet nałożę, 

parasol wezmę też, 

bo lubię, gdy na dworze 

jesienny pada deszcz.  

 

Ref. Hej, pada, pada, pada, 

pada, pada deszcz 

jesienny pada, pada, 

pada, pada deszcz! 

 

3.  Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Jesienna burza. 

Ada się bała. Za oknem nagle rozszalał się porywisty wiatr, przynosząc ulewny deszcz. Niebo 

co chwilę przecinały błyskawice. Ogłuszające grzmoty nie pozwoliły dziewczynce zasnąć. 

Chowała się pod cieplutką kołderką. Nagle piorun uderzył w drzewo. 

– Boję się! – krzyknęła i czym prędzej popędziła do sypialni rodziców. – Mamusiu, przytul 

mnie! Boję się burzy. 

– Ja chyba też – zawołał Olek i dał nura pod kołdrę. 

– Tak naprawdę nie ma się czego bać. W domu jesteśmy bezpieczni – powiedział tata spokojnym 

głosem. 

– A skąd wzięła się ta burza? – zapytał chłopiec. 

– Kiedy ciepłe powietrze miesza się z zimnym – tym, które jest bardzo, bardzo wysoko – wtedy 

czasem powstają burze. 

– Czyli zimne powietrze i ciepłe powietrze kłócą się ze sobą? – dopytywała się dziewczynka. 

– Właśnie! – odpowiedziała mama. 

– No tak. Ja czasem z Olkiem też się kłócę. Rzeczywiście to nic strasznego. Ale bałabym się 

być na dworze w czasie burzy. 

– W czasie burzy nie należy chować się pod drzewami ani przebywać w wodzie. Najlepiej 

https://www.youtube.com/watch?v=MUHg6sc2ZUs


szybko skryć się pod dachem albo do samochodu… A w domu bezpieczniej jest wyłączyć wszystkie 

urządzenia z prądu. 

– To ja już się nie boję – zawołał dziarsko Olek i wyskoczył z łóżka. – Chodź, Ada, coś sprawdzimy. 

Musimy przeprowadzić małe śledztwo. 

Dzieci przez chwilę szeptały między sobą, po czym chłopiec pobiegł sprawdzić, czy rzeczywiście 

rodzice wyłączyli telefon. Ada w tym czasie weszła do pokoju. Zobaczyła wyjęty z kontaktu 

kabel telewizyjny. 

– Uff, możemy iść spać. Wszystko jest wyłączone. Komputer też. 

– To dobrze – odpowiedziała Ada i położyła się na kanapie w salonie. 

– Przyniosę koc – powiedział chłopiec i przykrył siostrę oraz siebie. – Później wrócimy do 

swoich łóżek. Tak na wszelki wypadek będziemy czuwać. 

Nawet nie zauważyli, kiedy skończyła się burza. 

– Dzielne te nasze dzieciaki – powiedział tata, jednocześnie dokładnie przykrywając stópki 

wystające spod koca. 

4. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji poniżej. 

Rodzic zadaje pytania: 

−− Jak powstaje burza? Czy boicie się burzy? 

−− Jak należy zachowywać się podczas burzy na dworze i w domu? 

 



 

 

5.  Ćwiczenia narządów artykulacyjnych – Język na spacerze. 

Dziecko wypowiada z pomocą Rodzica rymowankę (I. Fabiszewskiej), wykonując językiem i wargami 

następujące ruchy. 

 

Raz języczek wędrowniczek poszedł sobie w świat.                                                  otwierają lekko buzię 

i dotykają,  na zmianę, językiem do prawego 

i do lewego kącika ust, 

 

Podskakiwał, potupywał, taki z niego chwat.                                                                         zamykają usta, 

wypychają językiem 

policzki (na zmianę), 

 

Był już w górach i w dolinach, teraz wrócił tu                                              dotykają językiem (na zmianę) 

górnego podniebienia i dolnego 

podniebienia, 

 

i w przedszkolu razem z dziećmi dmucha, ile tchu.                        dzieci układają wargi kształt  dziobka 

i       lekko wypuszczają powietrze. 


