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UWAGA! GRZMI! 

 

 

                                    

 

 

1. Dzień dobry       Przywitajmy się ostatni raz w tym tygodniu:  

SŁONECZNE POWITANIE 

2. „Do domu! Do domu!” – posłuchajcie wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny. 

Do domu! Do domu! 

Idzie chmura ciemna, bura, duża. 

Ojej! Będzie burza! 

Szumią, gną się, skrzypią drzewa. 

Oj! Będzie ulewa! 

Już zagrzmiało. Już błyska. 

Już i kropla... 

Deszcz pryska! 

Myk, do domu! Bliziutko. 

Skryliśmy się prędziutko. 

A za oknem, za drzewami 

woda płynie strumieniami. 

Rozmowa kierowana pytaniami: 

– O czym jest mowa w wierszu? 

– Czy kto z was widział burzę? 

– Co widać na niebie w czasie burzy? 

https://www.youtube.com/watch?v=SNd3KVqe7Us


– A co słychać? 

– Jaki deszcz pada z nieba – mały czy duży? 

– Gdzie się trzeba schować, kiedy na dworze jest burza? 

R. wyjaśnia, że kiedy jesteśmy na dworze i zacznie się burza, to trzeba szybko 

się chować do domu albo innego budynku. W czasie burzy nie wolno być na 

dworze. Nie wolno chować się pod drzewami!!! 

Kochani      lato charakteryzuje się różną pogodą, raz jest ciepło, świeci 

słoneczko, raz jest zimno, pada deszcz, wieje silny wiatr, powstaje tęcza, 

zdarzają się też burze – Posłuchajcie piosenki: BURZA 

 

3. „Burza” – zabawa bieżna. 

R. wyznacza miejsce w pokoju – dom. Dzieci biegają w rytmie wygrywanym na 

bębenku (zamienniku      ). Na hasło: Burza! – szybko biegną w wyznaczone 

miejsce – chowają się przed burzą. 

 

4. Kochani dzisiaj piątek…….Gimnastyka – zapraszam, ściągamy skarpety i 

ruszamy się       

GIMNASTYKA DLA NAJMŁODSZYCH  

 

5. „Burza” – eksperyment. Jak już odpoczęliście po gimnastyce zapraszam na 

krótki eksperyment, jak powstają pioruny: BURZA 

 

6. „Idzie burza” – taniec do utworu. Wykonuj ruchy naśladujące tekst piosenki. 

IDZIE BURZA 

 

7. W ogrodzie:  

„Omijaj przeszkody” – zabawa ruchowa w ogrodzie. 

https://www.youtube.com/watch?v=b3PnRDP3TWM
https://www.youtube.com/watch?v=GtIqgYZgPoU
https://www.youtube.com/watch?v=eyLKBakvNW4
https://www.youtube.com/watch?v=TgE5hETcqwk


R. wybiera miejsce do bezpiecznej zabawy, wyznacza zabawki i sprzęty, które 

trzeba będzie omijać.  Dziecko stoi. Na sygnał: Omijaj przeszkody! – dziecko 

biega, omijając starannie znajdujące się tam zabawki i sprzęt terenowy. 

 

8. Zapraszam na bajkę: BURZLIWA PRZYGODA 

 

Kończymy ten tydzień 😉 mam nadzieję, że słonecznie a nie z burzami 😉 

DZIECIAKI - jutro jest pierwszy Dzień Lata – powitajcie go wielką porcją 

ulubionych lodów. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy korzystają z naszych 

materiałów. Pozdrawiamy i życzymy MIŁEGO I SŁONECZNEGO WEEKENDU 😊 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=liRrMXIFL-4

