WAKACYJNE PODRÓŻE
(1.06-5.06)

1.Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Wakacje.
Bartek chwalił się, że na wakacje pojedzie do Grecji – opowiadał przy obiedzie Olek. – Mówił, że
będzie się uczył nurkować i dostanie od taty cały potrzebny sprzęt. – Zobaczycie, że będziecie się u
nas bawić równie dobrze jak on – chrząknął dziadzio. – Już moja w tym głowa. Postanowiliśmy z
babcią, że kupimy wielki dmuchany basen i ustawimy go w ogrodzie. – Hurra! – zawołała Ada. – A
będę w nim mogła puszczać moje kaczuszki? – Jasne – roześmiała się babcia – i kaczuszki, i łódeczki, i
co tam sobie wymyślisz. – Szkoda, że w ogrodzie nie ma piaskownicy, bo byśmy mieli własną plażę –
rozmarzył się Olek. – To akurat nie problem – włączył się do rozmowy tato. – Cztery deski się znajdą,
a sąsiad dziadków, pan Antoni, handluje materiałami budowlanymi, więc na pewno chętnie
przywiezie parę worków piasku. – I będzie plaża! – zawołała Ada. – I huśtawka – dodał dziadzio. –
Znalazłem ją na strychu. – Tę samą, na której ja się huśtałem? – ożywił się tato. – Tylko nie próbuj
tego robić, bo moja biedna grusza nie wytrzyma takiego ciężaru – przestraszył się dziadzio. – Oj tam,
oj tam… – mruknął tato. – To mocne drzewo, nawet nie wiesz, ile wytrzymało… – I Bartek mówił
jeszcze, że będzie zwiedzał jakieś strasznie stare budowle – przypomniał sobie Olek. – Stare budowle,
powiadasz – dziadek uśmiechnął się tajemniczo. – Ciekaw jestem, czy on widział kiedyś studnię z
prawdziwym żurawiem. – Takim żywym żurawiem? – zdziwiła się Ada. – Tak nazywało się urządzenie,
którym bardzo dawno temu wyciągano wodę ze studni – wyjaśniła wnuczce babcia. – Tam, gdzie
wybierzemy się na wycieczkę, można zobaczyć prawdziwe chaty kryte strzechą, poletka lnu, stary
wiatrak i drabiniasty wóz – taki, jakim jeździł jeszcze mój dziadek. – W sąsiedniej wsi powstał skansen
– wyjaśniła mamie babcia. – I naprawdę jest w nim co zobaczyć. – Chciałbym, żeby te wakacje już się
zaczęły – westchnął Olek. – I nic nie szkodzi, że nie pojadę do Grecji – dodał po chwili.
• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania :
– Dokąd Bartek pojedzie na wakacje?
– Gdzie wakacje spędzą Ada i Olek?
– Co przygotowali dziadkowie, żeby umilić wakacje Adzie i Olkowi?
– Dokąd wy chcielibyście pojechać na wakacje?
– Czym można podróżować w czasie wakacji?

https://www.youtube.com/watch?v=kHg_tid5mP4 Wycieczka po polskich krainach
• Zapoznanie z różnymi środkami lokomocji.
https://www.youtube.com/watch?v=kShLSH-J81A zagadki słuchowe różne środki lokomocji
https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg środki transportu
2. Matematyczna zabawa dydaktyczna Koła. – (kodowanie)
Koła w trzech kolorach, koła w trzech wzorach, komplet kół w trzech kolorach z narysowanymi
różnymi wzorami: kropkami, paskami, falami. N. układa koła w trzech kolorach w szeregu, a koła we
wzory w rzędzie. N. rozkłada na dywanie koła w trzech kolorach z różnymi wzorami i demonstruje
dzieciom, jak należy ułożyć koła zgodnie z kodem, np. w pierwszym rzędzie czerwone, z kropkami,
czerwone w paski, czerwone z falami. Dzieci układają koła w odpowiednich miejscach.
• Zabawa relaksacyjna masażyk – Myjnia samochodowa. Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko
jest samochodem (wykonuje klęk podparty), który wjeżdża do myjni. Drugie dziecko klęczy z boku
kolegi, wykonuje masażyk, naśladując czynności mycia auta.
Czynności:
Dziecko na plecach partnera:
polewanie wodą gładzi dłonią plecy,
skrapianie szamponem lekko uderza opuszkami palców,
szczotkowanie karoserii lekko drapie szybkimi ruchami,
woskowanie lekko ugniata wewnętrzną stroną dłoni,
suszenie samochodu pociera, na przemian, dłońmi,
przecieranie szyb i lusterek wykonuje okrężne ruchy masujące.
Przy powtórzeniu zabawy dzieci zamieniają się rolami. Trzeba zwrócić dzieciom uwagę, aby wszystkie
ruchy wykonywały delikatnie.
3 .Zabawy z piosenka „Niech żyją wakacje” https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

4. Ćwiczenia z mamą na dywanie https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
5. Zajęcia plastyczne techniczne- samolot z butelki
https://www.youtube.com/watch?v=K3OopZKvBnc

Zabawy rozwijające spostrzegawczość https://www.youtube.com/watch?v=B3GWjOfgEDs
Zagadki

Można wtedy jechać na nim
kiedy kręci się nogami.
Pod dowództwem kapitana.
Płynie po morzach i oceanach.
Żelazną szosą
koła go niosą.
Czerwone światło
zatrzyma go łatwo.
Nie jest ptakiem,
lecz ma skrzydła.
Możesz się nim,
w podróż wybrać.
Pływa po jeziorze.
Opłynąć może świat!
Stanie, gdy na nią,
nie dmucha wiatr!

