
ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE

CO MÓWI PODSTAWA PROGRAMOWA?

Zadaniem pedagogów jest:
Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 

1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór
roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z
pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę); 

2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał
deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości. 



JAK TO ROZUMIEĆ W DUCHU REGGIO?

Pedagogika Reggio nieodłącznie związana jest z doświadczaniem i nauką
poprzez proces eksploracji. Dotyczy to również poznawania zjawisk
atmosferycznych oraz nauki o klimacie. Dzieci w wioskach Reggio
codziennie spędzają czas w ogrodzie, w lesie, na łące, w parku lub na
plaży. Poprzez przebywanie na zewnątrz w różnych warunkach
pogodowych uczą się rozpoznawać zmiany w nich zachodzące oraz
odkrywają własne potrzeby związane z dbaniem o siebie w kontekście
pogody. 

 



Mogą poczuć krople deszczu na swojej skórze i usłyszeć ich dźwięk, gdy
uderzają o dach. Mają czas na ogrzanie się w promieniach słońca i
odpoczynek w cieniu drzew. 

Mogą zaobserwować zapach ziemi po burzy, kształty, faktury i kolory
jesiennych liści czy miękkość błotnistej kałuży. Dzięki tym doświadczeniom
oraz przewodnictwu pedagogów, uczą się co jest bezpieczne dla ich
zdrowia a przed czym należy się chronić. 

Dowiadują się, jak to jest, gdy jest im zimno i trzeba założyć cieplejsze
ubranie, kiedy włożyć kalosze, a kiedy użyć kremu z filtrem.

Taki proces jest o wiele głębszy niż nauka z książek podczas zajęć w sali.
Uczy bycia tu i teraz i pozwala nie tylko zrozumieć działanie zjawisk
atmosferycznych, ale też pozwala dowiedzieć się wiele o świecie i o
sobie. 



Obecna sytuacja klimatyczna nie pozwala także przejść obojętnie obok tematów
związanych z globalnym ociepleniem oraz zmianami zachodzącymi w pogodzie. Są
to tematy trudne, które wywołują u wielu dzieci obawy i strach. Warto o nich
mówić otwarcie, jednak bez budowania atmosfery paniki, a raczej w kontekście
wspólnej nauki nawyków przyczyniających się do ochrony planety. Jest to dyskusja,
która dotyczy nas wszystkich. Może więc warto włączyć w nią rodziców lub
specjalistów zajmujących się tym tematem na terenie naszej lokalnej społeczności. 





przebywanie na wolnym powietrzu i swobodną eksplorację,
czas na naukę ubierania i rozbierania adekwatnego do pogody,
codzienna obserwacja pogody i rozmowa na ten temat,
pomiary temperatury,
obserwacja powstawania danego zjawiska atmosferycznego (np. „jak powstają
chmury?”, „jak powstają burze?”, „co się dzieje gdy topi się lód?” „czym jest
tęcza?”),
obserwacja i rozmowy na temat rocznego cyklu zmian pór roku oraz ich
zwiastunów,
praca w atelier z materiałami charakterystycznymi dla danej pory roku.

Jakie aktywności możemy zaproponować dzieciom?



 zabawa w teatr (odgrywanie zmian w pogodzie ciałem, ruchem, śpiewem),
słuchanie muzyki (głównie instrumentalnej, np. klasycznej, jazzowej, etnicznej…
symbolizującej dane zjawisko atmosferyczne lub porę roku),
pogodowa plansza/ tablica (dzieci codziennie zaznaczają na niej jaka jest pogoda),
możliwość eksplorowania przyrody w zmiennych warunkach atmosferycznych (skakanie po
kałużach, zabawy w błocie, kąpiel w basenie/ oblewanie się/ zabawy wodą podczas upałów/
spacer w deszczu z parasolami lub w pelerynach, obserwowanie spadających liści, zabawy na
śniegu),
prowokacje i warsztaty związane z nauką o klimacie oraz o tym jak dbać o planetę,
wprowadzanie do codziennych czynności elementów związanych z ochroną środowiska
(segregacja śmieci, oszczędzanie wody..itp.).



obserwacja i myślenie przyczynowo skutkowe,
poszukiwanie informacji,
dbanie o siebie i o innych,
poczucie odpowiedzialności społecznej,
świadomość zagrożeń związanych z pogodą i zmianami klimatycznymi,
chęć dbania o planetę,
empatia,
sposoby na unikanie zagrożeń związanych z pogodą,
szacunek do przyrody, zasobów naturalnych.

Jakie umiejętności rozwijają się u dzieci?



Inspiracje 
i przykłady
prowokacji

www.wioski.co



www.facebook.com/CurioCity-Childcare

 
 

Posprzątajmy Ziemię!



www.facebook.com/CurioCity-Childcare

 
Co się stanie ze śniegiem, kiedy zrobi

się ciepło? 
 



www.facebook.com/CurioCity-Childcare

Co  przynosi jesień..?



www.facebook.com/CurioCity-Childcare

 
Kiedy jest najdłuższy dzień w roku? Co się

wtedy dzieje..?



www.wioski.co

Uff jak gorąco!
Może wypróbujemy kurtynę wodną?



www.wioski.co

Jak się ubieramy kiedy jest ciepło?



www.wioski.co

Obserwujemy, wąchamy, dotykamy.
Chyba zanosi się na deszcz...



www.wioski.co

Nie tylko my obserwujemy rośliny i pogodę.
Zwierzęta też!

Czy któreś z nich odwiedzają nasz ogród?



www.wioski.co

Nie ma złej pogody... :)



www.wioski.co

Bieganie w deszczu jest wspaniałe!



www.wioski.co

Jednak gdy zbiera się na burze, lepiej
wrócić do sali...



Czym jest lód...? 
Jaki jest?

Co się stanie gdy dodamy do niego trochę koloru?



www.wioski.co

Ziemia to nasz dom.
Jak możemy ją chronić..?



www.wioski.co

A co jeśli spojrzymy dalej? Poza horyzont
Ziemi?

Co tam zobaczymy..?


