
 

 

 

 

KRĄG TEMATYCZNY: „ŚWIAT OWADÓW” 

Słuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Burza i po burzy”   

Burza i po burzy  

Ciepły, wiosenny dzień sprzyjał zabawie na przedszkolnym podwórku. 

– Hej hop! – zawołał Trampolinek. – Zapraszam na pokaz skoków na trampolinie! 

I zaczął robić skoki z obrotami i przewrotkami jak najlepszy akrobata. Aż tu nagle nad głową 

Trampolinka pojawiły się jaskółki. 

– Trampolinku, Trampolinku! Wit, wit, widewit! – szczebiotały. – Powiedz dzieciom, że 

trzeba wracać do przedszkola, bo zbliża się burza. 

I odleciały. Wokoło zapanowała cisza. Nawet wróbelki, wesołe ćwierkotki, ukryły się gdzieś 

pośród gałęzi.  

Pani chyba usłyszała ostrzeżenie jaskółek, bo poprosiła, żeby dzieci szybciutko wróciły do 

sali. Uf! W samą porę.  

Wnet zerwał się groźny, burzowy wiatr i wszędzie było słychać jego wołanie:  

Jestem władcą wszystkich wichur, ze mną nie ma chichów-śmichów. Wnet zaświszczę i 

zadmucham, wnet zawyję wam do ucha!  

Wpadł do piaskownicy i szast, szast, sypał piaskiem dookoła, szarpał gałęziami i rozkołysał 

huśtawki, buju, buju. Powietrze ochłodziło się, a wiatr stawał się coraz bardziej porywisty.  

Trampolinek stał przy oszklonych drzwiach na werandę, a obok niego zebrały się 

zaciekawione dzieci.  

Napłynęły chmury. Ale nie były to sympatyczne białe obłoczki, tylko ogromne, ciężkie, 

granatowe chmurzyska. I nagle niebo przeszył błysk, a po chwili rozległ się grzmot, i znów 

błysk, a po nim grzmot.  

– Błyskawice i pioruny, hej hop! – zawołał przejęty Trampolinek. 

A potem lunął deszcz, który przemienił się w potężną ulewę. Miała ona wielką ochotę 

wtargnąć do środka. 

– Oj, nie, nie! – żartobliwie pogroziła jej pani. – Nie wpuścimy burzowego gościa. 

Ale ulewa nie straciła dobrego humoru chlap, chlap, cha, cha, cha. Popłynęła strumieniami po 

ścieżkach na przedszkolnym podwórku i jak wodospad wyskakiwała z rynien. 



Po chwili deszcz i wiatr ucichły i burza skończyła się prawie tak szybko, jak się zaczęła. 

Znów zaświeciło słonko. Jeszcze tylko ostatnie kropelki leciały na ziemię, kap, kap, kap... A 

wtedy pani zadała dzieciom zagadkę:  

Przegląda się słońce w kroplach deszczowych i tworzy na niebie most kolorowy. 

Nikt po nim nie przejdzie – to wam zaręczam. A jak go nazwiemy? Po prostu...  

– Tęcza! – zawołały przedszkolaki. 

– Tęcza! – powtórzył Trampolinek. 

I w tym momencie na niebie pojawił się piękny, wielobarwny łuk.  

Rozmowa na temat treści opowiadania:  

- Przed czym ostrzegły dzieci jaskółki?  

- Co robił wiatr? 

-  Po czym poznajemy, że zbliża się burza?  

- Co pojawiło się na niebie po burzy?  

Rozmowy na temat zdjęć w KP5, s. 56 (dzieci 6-letnie) – udzielanie odpowiedzi na 

postawione pytania, uzasadnianie. 

  



Eksperyment - Słodka tęcza 

Słodka tęcza jest bardzo prostym eksperymentem dla dzieci i stanowi świetną zabawę. 

Czego potrzebujesz? 

• kolorowe cukierki (skittlessy) 

• biały talerzyk, 

• szklanka ciepłej wody. 

Eksperyment krok po kroku 

1. Kolorowe cukierki ułóż na talerzyku w taki sposób, by tworzyły okrąg. Im więcej 

będzie cukierków, tym eksperyment będzie ciekawszy dla dzieci i bardziej efektowny. 

2. Przygotuj szklankę ciepłej wody, a następnie polej wodą cukierki ułożone na 

talerzyku. Woda powinna przykryć wszystkie cukierki. 

3. Uważnie obserwujcie. Na talerzyku powoli zacznie się pojawiać tęcza. 

4. Zadaj dzieciom pytanie – dlaczego, ich zdaniem, na talerzyku pojawiła się tęcza. 

Substancje koloryzujące rozpuszczają się w wodzie, dlatego podczas eksperymentu powstaje 

tęcza. Słodka tęcza to doświadczenie dla dzieci, które ładnie wygląda, ale które jednocześnie 

ma duży potencjał edukacyjny. Dzieci mogą na własne oczy zobaczyć, jak wiele sztucznych 

barwników znajduje się w słodyczach, którymi tak lubią się zajadać. 

Jeśli dzieciom spodoba się doświadczenie, poeksperymentujcie jeszcze. Możecie np. 

sprawdzić, co stanie się, jeśli cukierki zaleje się zimną wodą lub jakie będą wyniki 

doświadczenia, jeśli użyjecie innych słodyczy. 

MIŁEJ ZABAWY!!!  

  



 Opowiedz jakie widzisz symbole pogody 

  



 

Mieszkańcy łąki  

  

  

WAŻKA 

MOTYL 



 

  

BIEDRONKA 

ŚLIMAK WINNICZEK 



 

  

MRÓWKI 

PSZCZOŁA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój motyla 

 

  

CHRABĄSZCZ MAJOWY 



Przeczytaj tekst z rodzicem. On będzie czytał wyrazy, a ty będziesz mówił nazwy 

obrazków. 

 

 

  



Zadanie domowe: 

5 latki: KP 4 ćw. 2 s, 43, KP 4 ćw. 1 s, 44. 

6 latki: KP 5 s, 52 – 53; KP 5 s, 57; KA, k 29 

 

 


