Materiały dla dzieci: „Wakacyjne Podróże”

• Wiersz „Na wakacje ruszać czas”
Na wakacje ruszać czas
Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.
A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.
Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het- do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby

albo w rzece łowić ryby.
Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.
Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.
Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato.

• Karty Pracy: Nowe Przygody Olka i Ady cz.4 str. 59-71
• https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp4/mobile/index.html#p=60

• Piosenka „Niech Żyją wakacje”
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

• Muzyka: Szum fal morskich
https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI

• Praca plastyczna: Wakacje na wybrzeżu
Dziecko maluje kartkę z bloku technicznego na trzy kolory, pasy. Pierwszy pas
od góry jasnoniebieski – niebo, drugi ciemnoniebieski – morze, trzeci żółty –
piasek. Po wyschnięciu nakleja w odpowiednie miejsca elementy z wyprawki:
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=84

• Góralskie liczenie:

• Zadanie 1: Na hali, na hali Dwie w góry mu uciekły. 10 owiec juhas pasie. Ile
teraz masz owiec, juhasie?

• Zadanie 2: Do zagrody 9 owiec uciekły z zagrody. wpędził juhas młody. Policz
teraz szybko mi – Ale cztery starsze owce ile owiec w zagrodzie śpi?

• Zadanie 3: Na hali, na hali Powiedz teraz mi – raz się tak zdarzyło, ile
wszystkich owiec że do 7 starszych owiec w zagrodzie śpi? 3 młode przybyły.

• Zadanie 4: Na łące pod górą i pięć białych hasa. juhas owce pasie; Ile
wszystkich owiec cztery czarne owce jest w stadzie juhasa?

• Doświadczenie i obserwacja – Czy powietrze jest czyste?
• Ćwiczenia oddechowe.
Kawałki bibułki. Dziecko dmucha na kawałki bibułki na przemian – delikatnie,
mocno. Wyjaśnienie przez rodzica, że ludzie oddychają jednym ze składników
powietrza – tlenem, a narządem służącym do oddychania są płuca.
• Zabawy powietrzem.
Waga szalkowa, balony – nadmuchany i zwykły, świeca, słoik.
• Wypuszczanie powietrza z nadmuchanego balonu.
• Ważenie na wadze szalkowej balonów – z powietrzem i pustego.
• Obserwowanie palącej się świecy, potem zasłonięcie jej odwróconym
słoikiem.

• Próby wyciągnięcia wniosków.
Powietrze jest bezbarwne, nie ma zapachu, waży niewiele i bez niego nic nie
może się palić.
• Sprawdzanie czystości powietrza na placu zabaw i przy ruchliwej ulicy
(podczas zabaw na świeżym powietrzu). Waciki kosmetyczne. Dziecko bierze na
spacer lub do ogrodu waciki, wyciera nimi listki nisko rosnących drzew i
krzewów na placu zabaw lub w ogrodzie i przy ruchliwej ulicy. Porównuje
stopień zabrudzenia wacików.
• Wyciągnięcie wniosków po obejrzeniu wacików.
Powietrze jest zanieczyszczone, zanieczyszczają je między innymi spaliny
pojazdów.

• Dziecko maluje na zmianę: prawą ręką i lewą ręką. Malując, mówi wierszyk:

• Mazury to region geograficzno-kulturowy w północno-wschodniej Polsce.
Obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego,
administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego.
Mazury charakteryzują się dużą ilością jezior i lasów. Największym jeziorem są
Śniardwy. Charakterystyczna jest też Puszcza Piska.
Jeżeli będziecie mieli taką okazje to warto tam pojechać

