Materiały do tematu: „Wakacyjne Podróże”
1. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Wakacyjne podróże.
Książka (s. 84–85) dla każdego dziecka.
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=86
Od samego rana tata, Olek i Ada planowali podróże wakacyjne. Zapomnieli
o porannym myciu, a nawet o przebraniu się z piżam. Gdyby nie mama,
zapomnieliby też o śniadaniu. Szczęśliwie mama przypomniała im o wszystkim.
Kiedy byli już umyci, przebrani i najedzeni, wyjęła z szafy wielki globus i postawiła
go na podłodze.
– Teraz możecie podróżować palcem po całym świecie.
– Super! – ucieszył się Olek. Bez namysłu zakręcił globusem. Fruuu! Gdyby kula
ziemska obracała się tak szybko, wszyscy dostaliby kręćka jakiegoś lub co najmniej
zadyszki. Przed oczami Olka, Ady i taty mknęły kontynenty: Ameryka Północna i
Ameryka Południowa, Afryka, Europa i zaraz Azja i Australia.
– Tu jedziemy! – Palec Olka zatrzymał rozpędzony świat namalowany na globusie. –
Australia, Sydney. Niezłe miejsce. Będzie fajnie. W Australii są kangury i koale.
– W Sydney chciałbym zobaczyć gmach filharmonii – wtrącił tata.
– A będzie tam gmach naszego przedszkola? – spytała Ada.
Olek spojrzał na siostrę z politowaniem. Przecież nikt nie podróżuje do przedszkola,
które jest kilka metrów od domu. Zakręcił drugi raz. Jego palec wskazał państwo
leżące w Ameryce Południowej.
– Brazylia. Dobry wybór – pochwalił tata. – Są tam wspaniałe plaże. Chętnie
poleżałbym sobie – przeciągnął się leniwie.
– Może i ja zaproponuję podróż? – mama zajrzała do salonu. – Chciałabym pojechać
z wami do Indii. Zawsze interesowała mnie Azja i jej kultura. Chociaż Afryka też jest
ciekawa.

– No pewnie! Jedziemy do Kenii! Do parku z dzikimi zwierzętami. Zobaczymy
słonie i żyrafy! – zawołał Olek ożywiony wizją spotkania dzikiego słonia, a może
i lwa.
– A będzie tam nasz park? – nieśmiało spytała Ada.
Wszyscy spojrzeli na nią jak na przybysza z kosmosu.
– Nasz park będzie czekał na ciebie w Polsce. Teraz ja wybieram – powiedział tata.
Energicznie zakręcił globusem. Niebieski kolor oceanów i mórz zmieszał się
z zielonym, żółtym i brązowym – kolorami kontynentów. Adzie aż zakręciło się
w głowie. Świat na globusie obracał się zbyt szybko. Co będzie, jeżeli palec taty trafi
na głęboki ocean? Nie chciałaby spędzić wakacji na oceanie. Tam już z pewnością
nie ma znajomego parku ni przedszkola ani placu zabaw z dużą okrągłą piaskownicą.
– Stany Zjednoczone. Waszyngton – zakomunikował tata.
– Jest tam plac zabaw? – spytała Ada.
– Naszego nie ma, są inne. Jest za to Biały Dom i...
– Ale naszego domu tam nie ma – przerwała tacie Ada.
– Ja nie mogę! Chcesz jechać na wakacje czy nie? – zniecierpliwił się Olek.
– Chcę. Tylko nie tak daleko – bąknęła Ada.
– To gdzie? Wybieraj – podsunął jej globus.
Ada zamknęła oczy. ,,Niech los zdecyduje” – pomyślała i dotknęła palcem globusa.
– Tu!
Cała rodzina wbiła wzrok w miejsce, które wskazał palec Ady. Mama i tata pierwsi
gruchnęli śmiechem.
– Europa, Polska, Warszawa – podsumował Olek.
Ada westchnęła z ulgą. Jak to dobrze, że zdała się na los szczęścia. W Warszawie jest
jej przedszkole i dom, i park, i znajomy plac zabaw. No i tuż pod Warszawą
mieszkają ukochani dziadkowie. Co ważne, ich dom stoi w pobliżu lasu.
– Pojedziemy do babci i dziadka. Tam są bociany, dzięcioły, kukułki, żabki,
biedronki, ślimaki, pszczoły – zachwalała Ada.
– Mrówki, komary i muchy – dorzucił ponuro Olek. Ale już po chwili śmiał się jak
tata i mama. Nawet napad komarów nie odstraszyłby ani jego, ani Ady od podróży do
dziadków.
Podpatrywanie ptaków w towarzystwie dziadka, który zna setki ciekawostek
o zwierzętach, to był najlepszy z wakacyjnych planów.
Rozmowa na temat opowiadania.
− Co Olek, Ada i tata planowali z samego rana?
− Dzięki czemu mogli podróżować palcem po całym świecie?
− Jakie kontynenty były widoczne na globusie?
(R. obraca globus, a 6-latki samodzielnie lub przy jego pomocy odczytują nazwy
kontynentów)
− Co wskazywał palec Olka?
− Co wskazywał palec taty?
− Gdzie chciała pojechać mama?
− Co wspominała cały czas Ada?

− Co wskazywał palec Ady? Gdzie ona chciała pojechać na wakacje?

2. Słuchanie piosenki Już wkrótce wakacje:
https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4
3. Praca plastyczna Wakacje na wybrzeżu:
Słuchanie szumu morza:
https://www.youtube.com/watch?v=YMkM5-RWYaU
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
4. Zabawa matematyczna Góralskie liczenie:
Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.
Liczmany (np. klamerki, guziki, klocki), kartoniki z liczbami i znakami: +, −, =.
Zadanie 1.
Na hali, na hali
10 owiec juhas pasie.
Dwie w góry mu uciekły.
Ile teraz masz owiec, juhasie?
Dzieci układają 10 liczmanów. Odsuwają
2.
Udzielają odpowiedzi na pytanie:
Teraz jest 8 owiec.

Układają 10 liczmanów. Odsuwają 2.
Układają działanie:
10 – 2 = 8
Odpowiadają na pytanie:
Teraz jest 8 owiec.

Tak samo postępują przy innych zadaniach.
Zadanie 2.
Do zagrody 9 owiec
wpędził juhas młody.
Ale cztery starsze owce
uciekły z zagrody.

Policz teraz szybko mi –
ile owiec w zagrodzie śpi?
Zadanie 3.
Na hali, na hali
raz się tak zdarzyło,
że do 7 starszych owiec
3 młode przybyły.
Powiedz teraz mi –
ile wszystkich owiec
w zagrodzie śpi?
Zadanie 4.
Na łące pod górą
juhas owce pasie;
cztery czarne owce
i pięć białych hasa.
Ile wszystkich owiec
jest w stadzie juhasa?
5. Doświadczenie i obserwacja – Czy powietrze jest czyste?
Ćwiczenia oddechowe.
Kawałki bibułki.
Dziecko dmuchana kawałki bibułki na przemian – delikatnie, mocno.
Wyjaśnienie przez R., 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 waciki, wyciera nimi listki nisko rosnących drzew i krzewów na placu
i przy ruchliwej ulicy. Porównuje stopień zabrudzenia wacików.
• Wyciągnięcie wniosków po obejrzeniu wacików.
Powietrze jest zanieczyszczone, zanieczyszczają je między innymi spaliny pojazdów.
Dzieci rysują na zmianę: prawą ręką i lewą ręką. Malując, mówią wierszyk:

6. Słuchanie wiersza Marioli Golc Słoneczny uśmiech:
Nadchodzą wakacje,
słoneczna pora.
Słoneczny uśmiech
śle więc przedszkolak.
I tym uśmiechem
ze słonkiem razem
ogrzeje wszystkie
nadmorskie plaże.
Promienny uśmiech
prześle też górom,
by się nie kryły
za wielką chmurą.
Ma jeszcze uśmiech
dla wszystkich dzieci.
Niech im w wakacje
słoneczko świeci.
Rozmowa na temat wiersza.
− Kto przesyłał uśmiechy?
− Komu przedszkolak przesyłał uśmiechy?
− Dlaczego przesyłał je dzieciom?
7. Zagadki słuchowe dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji.
Dziecko słucha zagadek Barbary Kosmowskiej, dopowiada ich zakończenia –
rozwiązania.

Wiem, że pan ratownik mnie nie zauważy,
dlatego nie kąpię się na niestrzeżonej… (plaży)
Kiedy płoną lasy, to giną zwierzęta,
dlatego dbam o to i o tym pamiętam,
by w lesie wszystkim żyło się
dogodnie. Z tego powodu nie bawię się… (ogniem)
Jeśli się zagubię w obcym dla mnie mieście,
wiem, co mam zrobić, wiem nareszcie!
Mogę zaufać pewnemu człowiekowi,
czyli panu… (policjantowi)
Gdy nie ma rodziców w domu,
to choć bardzo przykro mi,
nie otwieram obcym ludziom
do naszego domu… (drzwi)
Ze względu na żmije zawsze w lesie noszę
moje ukochane, gumowe… (kalosze)
Grzybobranie to grzybów zbieranie,
a nie ich jedzenie czy też smakowanie.
Dlatego po powrocie z lasu
sięgam do grzybów pełnego… (atlasu)
Nie podchodzę do dzikich zwierząt,
bo choć są piękne i bajeczne,
bywają także dla ludzi bardzo… (niebezpieczne)
8. Karty pracy cz. 4, str. 71:
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=72
Oglądanie rysunków schematycznych. Mówienie, na co powinno się zwracać uwagę
na wakacjach. Rysowanie po śladzie, bez odrywania kredki od kartki.
Bezpieczeństwo dzieci na wodą - film:
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
Bezpieczeństwo w górach – film:
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio

Piosenka Bezpieczne wakacje:
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
9. Wykonanie ćwiczeń z kart pracy, cz. 4, str. 60 – 70.
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=62

