3. TEMAT: „WAKACJE NAD BAŁTYKIEM”
Cel: Zapoznanie dzieci z morskim krajobrazem, zabawy badawcze,
ćwiczenia mowy, wymowy i sprawności ruchowej.
Dzisiaj nadal wędrujemy po Polsce. Byliśmy w górach, a teraz ……..
Popatrz na obrazek. Co widzisz?








Jak nazywa się nasze morze?
Jakie jest morze?
Czym morze różni się od rzeki lub od jeziora?
Jaki smak ma woda morska?
Dlaczego morze jest słone?
Co możemy znaleźć w polskim morzu?

Oglądnij film: Morze Bałtyckie
https://www.youtube.com/watch?v=V_h6Fys5xzc
Posłuchaj, jak szumi morze:
https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI
A wiecie, że w naszym morzu, oprócz ryb i muszli można znaleźć przepiękne kamienie, zwane
złotem Bałtyku? To bursztyny:
https://www.youtube.com/watch?v=JxN8O8AFMxI
Bezpieczeństwo nad wodą:
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=44s

BURSZTYNEK - słuchanie opowiadania M. Strękowskiej
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.
Rozmowa na temat opowiadania
 Co zdarzyło się rok temu na wakacjach?
 Jak powstaje bursztyn? W jaki sposób w bursztynie znalazł się komar?

Popatrzcie na obrazki. Tak to było z komarem w bursztynie.
Bardzo dawno temu żywica z sosny zatopiła komara. Potem morze zalało las.
Komar w żywicy w zimnie, potem w cieple - leżał na dnie morza miliony lat.
Pewnego wakacyjnego dnia Ola znalazła go na plaży nad Bałtykiem.

Posłuchajcie piosenki BURSZTYNEK
https://www.youtube.com/watch?v=vj0Rc_Px5Io

ZABAWY BADAWCZE
Zabawy badawcze z piaskiem
– to zadanie najlepiej wykonać w ogrodzie. Piasek, lupa, foremka, szklane naczynie.
Rodzic pokazuje dziecku, różne rodzaje piasku. Razem badają właściwości najpierw suchego,
a potem mokrego piasku. Oglądają go przez lupę, próbują lepić babki, rozmawiają na temat wrażeń
dotykowych. Na koniec zajęć rodzic z pomocą dziecka tworzy z suchego i mokrego piasku
piaskowy przekładaniec: wsypuje do dużego szklanego naczynia na zmianę warstwę suchego
żwirku, warstwę drobnego mokrego piasku, warstwę mokrego żwirku – obserwuje efekt końcowy.
Wakacyjny rysunek
Tacka z piaskiem
Rodzic daje dziecku tackę z piaskiem i prosi, aby narysowało na niej palcem plażę, morskie fale,
słońce i chmury.
Zabawy badawcze z wodą
Dwa szklane pojemniki z wodą (ciepłą i zimną), lekkie przedmioty (kartka, mała nakrętka, piłeczka
pingpongowa) i ciężkie przedmioty (drewniany klocek, metalowy samochodzik, mały kamyk).
Dziecko dotyka najpierw ciepłej wody, a potem zimnej wody i wspólnie z rodzicem określają, jaka
jest zwykle woda w morzu. Następnie umieszczają w jednym z pojemników kilka przedmiotów i
próbują określić, dlaczego jedne toną, a inne nie.
Wniosek: Przedmioty, które są lekkie, unoszą się na wodzie, a przedmioty cięższe opadają na dno
pojemnika.
lub: GIMNASTYKA
Zabawa organizacyjna – Marsz po piasku.
Dzieci maszerują po kole; rytmizują tekst: Wakacje, wakacje to radości czas, i klaszczą; niechaj
wita je z uśmiechem zawsze każdy z was – wykonują ukłon.
Zabawa ruchowa z elementem skoku
– Przeskakujemy morskie fale.
Dzieci wykonują skoki obunóż do przodu – naśladują przeskakiwanie fal.
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Szukamy muszelek.
Dzieci naśladują chodzenie na czworakach po wodzie, szukanie muszelek; co pewien czas
wykonują klęk prosty i wyciągają otwarte dłonie przed siebie – pokazują uzbierane muszelki.
Ćwiczenia tułowia – Puszczamy kaczki.
Dzieci wykonują przysiad, naśladują podnoszenie kamienia i puszczanie kaczek na wodzie; rzuty
wykonują raz jedną, raz drugą ręką.
Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Sprawdzamy temperaturę wody.
Dzieci stoją w lekkim rozkroku. Uderzają palcami stopy przed sobą i szybko kładą stopy, aby
dotykały podłogi. Ćwiczenie wykonują raz jedną, raz drugą nogą. Na sygnał – uderzenie w
tamburyn (lub dłonie) – dzieci wykonują skok do wody z przysiadem.
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Szukamy muszelek.
Dzieci naśladują chodzenie na czworakach po wodzie, szukanie muszelek; co pewien czas
wykonują klęk prosty i wyciągają otwarte dłonie przed siebie – pokazują uzbierane muszelki.
Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Sprawdzamy temperaturę wody.
Dzieci stoją w lekkim rozkroku. Uderzają palcami stopy przed sobą i szybko kładą stopy, aby
dotykały podłogi. Ćwiczenie wykonują raz jedną, raz drugą nogą. Na sygnał – uderzenie w
tamburyn (lub dłonie) – dzieci wykonują skok do wody z przysiadem.
Zabawa relaksująca – Fale.
Dziecko kładzie się na dywanie. Będzie naśladować fale, które porusza wiatr.
Rodzic włącza suszarkę, która symbolizuje wiatr. Gdy dziecko – usłyszy szum, turla się po
dywanie. Gdy rodzic wyłączy suszarkę – leży spokojnie.

Jeszcze logopedyczna ruletka: „Żabia gimnastyka buzi i języka”:
https://www.logopestka.pl/zabia-gimnastyka-buzi-i-jezyka-gra-online/

Obejrzyj ikonki, powiedz, jakie są WAKACYJNE RADY:

Jeszcze poza wymienionymi radami:
 Nie rozmawiamy z nieznajomymi!
 Nie zrywamy i nie jemy tego, co nieznane!

A tak wieczorkiem może nauczycie się robić łódki z papieru?:

Miłego i słonecznego dnia!

