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1. Wiersz Jana Paciorka: 

„Burza” 

 

Szła przez pola Pani Burza    Niech się kryje, kto gdzie 

może, 

- Co tak panią dzisiaj wkurza?   Bo tu będzie zaraz morze, 

- Skąd u Pani tyle złości?    Leje, leje, gromy ciska, 

- Musi pani mieć przykrości?    Siódme poty z chmur wyciska, 

Burza błyska, grzmi i wieje,    Aż się wreszcie tak zmęczyła, 

Straszy wszystkich:- Świat zaleję!   Że się stała całkiem miła. 

Powywracam wszystkie drzewa!   Cicho mruczy zawstydzona. 

Kto się boi- niechaj zwiewa!    To jest burza?- To nie ona. 

Niebo całe pociemniało,    Cicho wiszą chmury z nieba, 

Z wichrem wszystko oszalało,   Będzie słońce- nam zaśpiewa, 

Drzewa nisko się kłaniają,    Rozweseli Panią Burzę, 

Panią Burzę przepraszają,    Burza ze słońcem w jednym 

chórze? 

- Niechże Pani już przestanie    Z tego śmiechu tęcza wisi, 

Robić wszystkim wielkie lanie!   A leż Pani nam kaprysi! 

Burza mruczy, marszczy czoło,   Ale koniec, szkoda czasu, 

Oj, nie będzie dziś wesoło,    Słońce świeci- chodź do lasu! 

 

*- O jakim zjawisku atmosferycznym była mowa w wierszu? 

*- Co zrobiła burza? 

*- Jakie inne zjawiska jej towarzyszyły? 

*- Co się stało, gdy burza się zmęczyła? 

*- Kto przepędził burzę? 

*- Czy wiecie jak powstaje burza? 

 

2. „Jak powstaje burza?”- eksperyment 

 Należy umieścić w szklance kawałek blaszki ( denko od puszki ), nadmuchać 

balon 

i energicznie potrzeć go kawałkiem wełnianej szmatki, położyć balon na blaszce i 

zbliżyć do niej palec. W wyniku pocierania balonika wytworzą się ładunki 

elektryczne i przeskoczy iskra - 

jak błyskawica. 

 

3. „Burza w kubeczku”- wykonajcie prace plastyczną. 



 Na papierowym kubku narysujcie markerm pioruny. Środek kubka ( we 

wnętrzu ) posmarujcie klejem i przyklejcie paski papieru w różnych kolorach 

kojarzących się wam z burzową pogodą. Kubek postawcie do góry nogami, a na 

jego odwróconym denku przyklejcie watę, będzie symbolizowała chmurę. I 

gotowe! 

 

4. „Jak zachowac się, gdy zbliża się burza?” 

*- Jak się zachować, gdy zbliża się burza? 

- nie panikować, nie bać się, 

*- Gdzie można się schronić? 

- w sklepie, w samochodzie, 

*- Czego nie można robić? 

- chować się pod drzewem, stać w wodzie, 

*- Jak zachować się w czasie burzy w domu? 

- pozamykać okna, wyłączyć urządzenia elektryczne, bo uderzenie pioruna może 

spowodować porażenie, 

5. Wykonajcie zadanie Karta Pracy 4, str. 33b 

 

6. FILM DLA DZIECI O BURZY 

 

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

 

Strach przed burzą – Tupcio Chrupcio 

https://www.youtube.com/watch?v=a8w_7eCq7pU 

 

*- Jakie uczucia wywołuje burza? 

*- Czy burzy należy się obawiać? 

*- Co się dzieje, gdy skończy się burza? 

*- Jakie zjawisko pogodowe często pojawia się po burzy latem? 

 

7. Zadanie na jutro: „Wędrująca woda, czyli jak powstają kolory?” 

 Proszę przygotować 7 kubków, ułożyć je obok siebie. Do kubków wlać wodę, 

a pomiędzy nimi umieścić zwinięte papierowe ręczniki, które należy zanurzyć w 

wodzie. Do pierwszego kubka wsypać czerwony barwnik spożywczy, do trzeciego- 

żółty, do piątego- niebieski, do siódmego- fioletowy. 
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