TEMAT KOMPLEKSOWY:
"WAKACYJNE PODRÓŻE"
od 15.06.2020 do 19.06.2020

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 3- 4 LETNICH


Posłuchajmy opowiadania E. Stadmüller pt. „ 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.



Odpowiedzmy na pytania do tekstu

– 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?


Pobawmy się w zabawę ruchową pt. „Czym podróżujemy?”

Rodzic zaprasza dziecko w podróż i prosi, aby ruchem pokazywało pojazd, którym będą się
poruszać.
Wyruszają z domu samochodem – dziecko biega, naśladując rękami kręcenie kierownicą;
zatrzymuje się, zostawia samochód na parkingu.
Wsiada do samolotu. Samolot startuje (dziecko kuca), unosi się (dziecko biegnie z
rozłożonymi rękami) i ląduje (znów kuca).
Dojechało nad piękne jezioro, gdzie wsiada do kajaka (maszerując, naśladują rękami ruch
wiosłowania).








Zastanówmy się jakimi pojazdami można podróżować
Poobserwujmy podczas spaceru mijane pojazdy
Wykonajmy pracę plastyczną pt. „Nad jeziorem”
Policzmy kropki na kostce do gry,
Zastanówmy się z jakimi kolorami kojarzy się lato,
Odpowiedzmy na pytanie „Co można robić w wakacje?”
Posłuchajmy wiersza B. Szelągowskiej „Bezpieczne wakacje”
Jak wspaniale! Już wakacje.
To najlepsza w roku pora!
Można pływać sobie w morzu
albo wskoczyć do jeziora…
Na szczyt w górach wspiąć się warto!
Jak tam pięknie i wysoko!
W zeszłym roku po raz pierwszy
zobaczyłem
Morskie

Oko!
Ale zawsze pamiętajmy,
by dorosłych się pilnować.
Chodzić w górach – lecz po szlakach,
kremem z filtrem się smarować.
Czapkę nosić – taką z daszkiem
– porażenia się unika.

Kąpać się w strzeżonych miejscach
i pod okiem ratownika.



I rodziców trzeba słuchać.
Kto tak robi, ten ma rację.
Ach jak miło, jak wesoło,
bo już przecież są wakacje!
Odpowiedzmy na pytania do wiersza

--Dlaczego zawsze trzeba pilnować się dorosłych?
− Co to są górskie szlaki? Dlaczego trzeba się ich pilnować? ( Rodzic może wyjaśnić
znaczenie wyrażenia górskie szlaki).
− Dlaczego latem smarujemy się kremem z filtrem?
− Do czego jest potrzebna latem czapka z daszkiem?
− Dlaczego można pływać tylko w miejscach, gdzie jest ratownik?
− Jakie macie rady dla innych przedszkolaków na wakacje? Co można robić,
a czego nie wolno?





Porozmawiajmy o tym jak należy zachowywać się na plaży, w lesie, w górach?
( nie śmiecić, zawsze pilnować się dorosłych, na plaży używać kremu z filtrem,
dostosowywać strój do pogody )
Wykonajmy pracę plastyczną pt. „ Wakacyjne słońce”
Posłuchajmy piosenek :
https://www.youtube.com/watch?v=0r996VDJCGc
https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4

Z KUBUSIEM W INTERNECIE WIELE SIĘ DOWIECIE
„WAKACYJNE PODRÓŻE”

FILMIKI EDUKACYJNE
 Bezpieczeństwo w górach | Bezpieczne wakacje # 2
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
 Bezpieczeństwo dzieci nad wodą | Bezpieczne wakacje # 1
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
 Wakacje nad morzem - zasady bezpieczeństwa
https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y
 Środki lokomocji
https://www.youtube.com/watch?v=kShLSH-J81A
 Pojazdy i samochody dla dzieci I Lulek.tv
https://www.youtube.com/watch?v=FXcWaw2tXtA
 Jak zrobić pociąg?
https://www.youtube.com/watch?v=j4AWqXqtdcw
 Dlaczego? Po co? Jak? - Statki, kopyta i lustra
https://www.youtube.com/watch?v=wq0zQ5doUec
BAJKI
 Wakacyjne podróże - bajka do słuchania
https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE

 Środki transportu - Bajeczka edukacyjna dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg

PIOSENKI
 Podróże małe i duże. Super Piosenka Dla Najmłodszych
https://www.youtube.com/watch?v=bugTfbGPzJ4
 Piosenki dla dzieci - Jedzie pociąg z daleka - RosNutki
https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio
 ZoZi - BEZPIECZNE WAKACJE (piosenka dla dzieci)
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
EKSPERYMENTY
 Eksperyment wędrująca woda
https://www.youtube.com/watch?v=piLwOig5_Kg

PROPOZYCJE PRAC PLASTYCZNYCH
„NAD MORZEM”

Potrzebne materiały: biała kartka, niebieska bibuła, klej, rolki po papierze, kolorowe kartki,
nożyczki, pisaki

„MEDUZA”

Potrzebne materiały: papierowy talerzy, tasiemki kolorowe lub bibuła, farby, pędzel, klej,
kartka w kolorze białym i czarnym

„RYBKI”

Potrzebne materiały: kamienie, pisaki, farby
„KLAPKI”

Potrzebne materiały: kolorowe kartki papieru, farby, kolorowe słomki, klej, nożyczki

„ZWIERZĘTA WODNE”

Potrzebne materiały: muszelki, farby, druciki kreatywne, oczka kreatywne, papier
ozdobny/techniczny
„SŁONECZKO”

Potrzebne materiały: talerzyk papierowy, pisaki, kartka żółtego papieru, klej, nożyczki

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 5- 6 LETNICH

Propozycje zadań z zakresu rozwijania mowy i myślenia
1. Rozwiąż zagadkę:
Trwają dwa miesiące.
Lubią je uczniowie,
bo mogą odpocząć
i stawać na głowie.
(wakacje)
2. Posłuchaj wiersza "Letnie wakacje"- L. Łącz
Kiedy są wakacje
I nie pada deszcz,
Możesz gdzieś wyjechać,
Jeśli tylko chcesz.
Kiedy są wakacje –
Morze, góry, las,
Gdzie tylko się znajdziesz,
Miło spędzisz czas.
Latem
Złociste promienie
Słońca
Padają na ziemię,
Popatrz –
Rozwiały się chmury,
Baw się
I nie bądź ponury!
Morze –
Muszelki i piasek,
Góry
Lub łąka za lasem,
Warmia –
Czekają jeziora,
Lato –
Już wyjechać pora!
Odpowiedz na pytania:



O jakiej porze roku wyjeżdża się na wakacje?
Co można robić, kiedy są wakacje?

3. Tworzenie skojarzeń do słowa wakacje.
Wymyśl jak najwięcej skojarzeń do słowa wakacje np:
 Bałtyk
 góry
 plecak
 muszla
 plaża
 kajak
 ciupaga
4. Posłuchaj opowiadania.
Bursztynek
Kiedy zbliżają się wakacje, wszyscy się cieszą, a najbardziej słońce. Każdego ranka budzi się
coraz wcześniej i świeci radośniej. Ledwie wstanie, zagląda w okna i zachęca do zabawy.
Niewątpliwie z tego właśnie powodu dzieci w przedszkolu Olka i Ady bardzo nieuważnie
słuchały bajki, którą czytała im pani.
– Widzę, że nie możecie się doczekać wakacji – powiedziała pani, zamykając książkę.
– Nie możemy! – przyznał Marek. – Tata obiecał, że w tym roku pojedziemy w góry, bo rok temu
byliśmy nad morzem i spiekłem się na słońcu. Wyglądałem jak spalony naleśnik. Ledwie
przeżyłem – dodał z dumą.
Marek oczywiście przesadził. Dzieci pamiętały, że przywiózł z wakacji ładną opaleniznę. Na
pewno nie przypominał spalonego naleśnika.
– Ja przywiozłam znad morza muszlę, w której coś szumi – przypomniała Jola.
– Co szumi? Wiatraczek? – zainteresował się Olek.
– Nie wiem, nie sprawdzałam.
Pani wyjaśniła, że w muszli szumi morze, ale nie wszyscy w to uwierzyli. Przecież niemożliwe,
żeby morze zmieściło się w jednej muszelce.
– A ja znalazłam na plaży bursztyn z zatopionym komarem. Noszę go ze sobą od powrotu z
wakacji – powiedziała Ola i pokazała dzieciom żółty, przezroczysty bursztynek z nieruchomym
komarem w środku. Wydawało się, że śpi w lśniącej, bursztynowej bańce jak śpiąca królewna
w królewskim łożu.
„Jak on wszedł do środka?” – zastanawiał się Olek.
Przypomniał sobie o komarze zatopionym w bursztynie dopiero po powrocie do domu. W
przedszkolu tyle się działo, że nie zdążył porozmawiać o nim z Olą.
– Pytasz, jak komar znalazł się w środku? – tata przerwał pracę nad projektem hali dworca
kolejowego. – To wyjątkowo ciekawa historia. Brzmi jak bajka, ale jest najprawdziwszą
prawdą.
Do pokoju przybiegła Ada.
– Ja też chcę posłuchać bajki – Ada położyła się na kanapie.
– Tata mówi, że to prawda, nie bajka – sprostował Olek.
– To chcę posłuchać nie bajki – upierała się Ada.
– Drogie dzieci, proszę o głos – przerwał spór tata. – Było to bardzo dawno temu, przed
milionami lat. Nad Morzem Bałtyckim szumiały gęste lasy. Szuuu, szuuu, szuuu... Wiatr od
morza kołysał gałęziami pradawnych sosen i wysokich paproci. Pewnego słonecznego dnia
mały komar usiadł na pniu drzewa. Sądzę, że chciał chwilę odpocząć i lecieć dalej. Niestety,
wpadł w pułapkę. Z pęknięcia na pniu wypłynęła gęsta, lepka żywica. Ciężka kropla spłynęła
na naszego komarka i oblepiła go dookoła. Dostał się w sam środek kleistej kropli, która
zastygła i stwardniała. Pewnego razu sztorm powalił nadbrzeżne drzewa. Kropla, chlup!,

wpadła do Bałtyku. Morska woda chłodziła ją i obmywała, aż któregoś dnia wyrzuciła na plażę.
Znalazła ją Ola z przedszkola i zawołała: „Hura! Znalazłam bursztyn!”. Zabrała go do domu,
żeby pokazać w przedszkolu. W środku jej bursztynu mały komar śpi głębokim snem i cieszy
oczy. Do pracowni zajrzała mama. To, co zobaczyła, nie ucieszyło jej oczu. Ada smacznie spała,
zwinięta w kłębek.
– Dlaczego uśpiliście Adę? Wyśpi się w dzień, a potem w nocy będzie rozrabiała.
Jakoś nie mogła uwierzyć w to, że nikt Ady nie usypiał, ani w to, że zaraziła się snem od komara
sprzed milionów lat.
M. Strękowska- Zaremba
Odpowiedz na pytania:




O czym rozmawiały dzieci w grupie?
Co zdarzyło się rok temu na wakacjach?
O czym tata opowiadał Olkowi?

5. Gdzie można spędzić wakacje?
Przyjrzyj się poniższym obrazkom i odpowiedz całym zdaniem gdzie w tym roku
chciałbyś wyjechać na wakacje: nad morze, na podhale, nad jezioro, czy na wieś?
MORZE
PODHALE

JEZIORO

WIEŚ

6. Widokówki z wakacji.
Obejrzyjcie na widokówkach wybrane miejsca w Polsce. Zastanówcie się, co one
przedstawiają? Po co kupuje się pocztówki? Poznajcie zwyczaj przesyłania pocztówek z
miejsc letniego wypoczynku.



Przypomnijcie sobie swój adres zamieszkania. Zobaczcie jak prawidłowo
zaadresować pocztówkę.

Propozycje zadań z zakresu treści matematycznych
1. Rozwiąż następujące zagadki matematyczne:









Jak nazywa się duży palec u nogi?
Ile palców u o obu dłoni ma człowiek? Jak one się nazywają?
Którą dłoń podajemy na powitanie?
Wymień 3 pojazdy posiadające tylko 2 koła.
Która z tych cyfr jest większa 7 czy 9?
Ile to jest razem: 2 i 7, 5 i 3, 3 i 2?
Jakie znasz figury geometryczne?
Wymień części ciała, które u człowieka występują podwójnie.

2. Weź kartkę i rysuj według instrukcji:

 Na dole kartki narysuj dom, dorysuj 2 okna i drzwi;
 Po prawej stronie kartki narysuj drzewo,
 Po lewej stronie narysuj płot,
 Nad domem narysuj 3 chmury,
 Między drugą i trzecią chmurą narysuj słońce,
 Na czwartej sztachecie płotu, narysuj motylka.
Pokoloruj rysunek.
3. Zabawa: „ O jakiej liczbie myślę?”
Na dywanie rozkładamy kartoniki z liczbami 1 – 10. Osoba dorosła prosi dziecko o
odgadnięcie o jakiej liczbie pomyślał podając informację typu: liczba o której myślę
jest mniejsza o 1 od pięciu, jaka to liczba? Dziecko odpowiada na głos i podnosi
odpowiedni kartonik do góry.
4. Zabawa: „ Co jest lżejsze a co cięższe?” Ważenie przedmiotów, które planujemy
zabrać w wakacyjną podróż.
Weź wieszak i zawiąż na jego końcach dwie takie same torby plastikowe. Zawieś
wieszak np. na rączce od mebli i włóż do nich po jednym przedmiocie, a następnie
porównaj ich wagę patrząc, w którą stronę on się przechylił się. Powiedz co jest
lżejsze, a co cięższe?

5. Zabawa: „ Jedziemy do…” – chodzenie pod dyktando.
Obieramy sobie cel wakacyjnej podróży do którego musimy dotrzeć. Piszemy na kartce
jego nazwę, umieszczamy w dowolnym miejscu i stojąc z dala od punktu docelowego,
dorosły udziela dziecku instrukcji np: cztery kroki do przodu, dwa kroki w lewo…
Następnie zamieniamy się rolami.

Propozycje zadań z zakresu poznawania przyrody

1. Praca z mapą Polski.
Rodzic przypomina dziecku, że jest to mapa naszego kraju. Pokazuje miejscowość, w
której mieszka. Następnie informuje dziecko, że na mapie oprócz miejscowości odnaleźć
można także inne informacje, np. za pomocą różnych kolorów przedstawia się
ukształtowanie terenu. Kolorem niebieskim zaznaczone są rzeki, jeziora i morze,
zielonym – niziny, a żółtym – wyżyny. Najwyższe góry są zaznaczone na brązowo.
2. Pocztówki .

Dziecko ogląda pocztówki i segreguje ze względu na miejsce letniego wypoczynku.
Następnie wskazuje i nazywa przedmioty charakterystyczne dla tych miejsc, np. morze –
muszla, żaglówka, plaża.
3. Spacer po okolicy - obserwowanie przyrody.
Dziecko spaceruje po najbliższej okolicy. Obserwuje przyrodę. Rodzic zwraca uwagę na
oznaki zbliżającego się lata, w tym na bogactwo fauny i flory, wygląd drzew owocowych.
Dziecko ogląda i nazywa kwiaty w przydomowych ogródkach, np. słonecznik, malwa,
maciejka, róża. Obserwuje przez lupy zachowania drobnych zwierząt, np.: mrówek,
żuczków.

4. Muszle
Rodzic pokazuje dziecku muszle różnego kształtu i różnej wielkości. Dziecko ogląda
muszle. Wsłuchuje się w dobiegające odgłosy. Następnie opisuje i porównuje wygląd
wszystkich muszli. Rodzic pyta dziecko, czy wie, dlaczego w muszlach słychać szum i czy
rzeczywiście jest to szum morza.
Przykładając muszlę do ucha, w rzeczywistości słyszymy dźwięki dobiegające z otoczenia
(podobny efekt otrzymamy, gdy przyłożymy do ucha filiżankę lub dłoń). Muszla
przyłożona do ucha działa jak rezonator – dźwięki odbijają się od ścianek i ulegają
wzmocnieniu. Efekt dźwiękowy zależy od kształtu i wielkości muszli.
5. Bursztyn
Rodzic pokazuje na mapie miejscowości, w których na plażach po sztormach można
znaleźć bursztyn, opowiada: Co to jest bursztyn? Do czego wykorzystuje się bursztyn?
Następnie pokazuje dziecku przedmioty lub obrazki przedstawiające różne ozdoby
wykonane z bursztynu. Prosi dziecko o ich krótkie opisanie.
Część badawcza – samodzielne doświadczenia dziecka.
Rodzic układa przed dzieckiem różne przedmioty. Dziecko ogląda je, wyszukuje i odkłada
te, które są bursztynami. Rodzic opowiada, w jaki sposób można sprawdzić, czy dokonało
właściwego wyboru. Układa przed dzieckiem małe kawałki papieru oraz bawełnianą lub
wełnianą tkaninę. Dziecko pociera wybrane przedmioty o tkaninę i obserwuje, czy kawałki
papieru przykleją się do nich. Jeśli tak, to oznacza, że dokonało poprawnego wyboru.

Pomysły na wakacyjne zabawy i prace plastyczne
„Nad morzem”

Potrzebne materiały: blok techniczny z kolorowymi kartkami,blok rysunkowy
z kolorowymi kartkami, klej np. introligatorski, farby brokatowe w żelu, kawałek kartonu.
Sposób wykonania:






Błękitna kartka będzie naszym tłem, natomiast ciemniejszą kartkę składamy wzdłuż
na połowę i nacinamy paski o szerokości około 3 centymetrów.
Naciętą kartkę przyklejamy brzegiem na wysokości ok. 6 centymetrów, a drugi
kraniec ciągniemy i przyklejamy równo z brzegiem kartki jasnoniebieskiej.
Teraz musimy “ułożyć” fale. Wyginamy co drugi pasek i przyklejamy w jednym
miejscu formując morskie fale. Pierwszy rząd wypychamy bardziej w górę.
Przyklejamy tylko w jednym miejscu.
Morze gotowe, wykonamy żaglówkę z kolorowych kartek technicznych oraz
słoneczko. Wycinamy kawałki kartonu do podklejenia żaglówki i słoneczka.
Po przyklejeniu wszystkich elementów możemy jeszcze ozdobić żaglówkę kotwicą,
natomiast, żeby praca nabrała wyrazistości, możemy użyć brokatowych farb w żelu.

„Akwarium z rybkami 3D”

Potrzebne materiały: białą kartkę z bloku technicznego, niebieską kartkę z bloku
rysunkowego, wycinankę, klej w sztyfcie, nożyczki z wzorzystymi ząbkami.

Sposób wykonania:

„Kolorowe meduzy”

„Flaming”

„W górach”

Potrzebne materiały: blok techniczny, farby plakatowe, szeroki pędzel, klej
w sztyfcie, marker ze stożkową końcówką.

Sposób wykonania:

Propozycje aktywności muzycznych

1. Lato, lato, lato czeka
https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0
2. Spoko loko – tańce połamańce
https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I
3. Podróże małe i duże
https://www.youtube.com/watch?v=bugTfbGPzJ4
4. Rodzinna wycieczka
https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg&pbjreload=101
5. Wakacje z rowerem
https://www.youtube.com/watch?v=CkXSdjgvaAk
6. Kocham lato
https://www.youtube.com/watch?v=AMHERjgWdgI

Kids vocabulary - Sea Animals - Learn English for kids educational video
https://www.youtube.com/watch?v=Oxw6FoUNeT4

English

A Sailor Went To Sea | Kids Songs | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=nFxAiWkSePk
Learn Sea Animal Names - Ocean Animal Videos - Sea
Puzzle for Kids
https://www.youtube.com/watch?v=gc0XkB_jH0k
Move Like Sea Animals | Sea Animal Songs
https://www.youtube.com/watch?v=nQLWJQqBm44
We Love Peppa Pig The Great Barrier Reef
https://www.youtube.com/watch?v=_MjOsmUW8pE
Peppa Pig English Full Episodes - The Aquarium
https://www.youtube.com/watch?v=t0S8KAg9UuI
Baby Shark Dance | Sing and Dance!

Animal

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

