
 Wakacje nad morzem

Cele główne
• poznawanie różnych środowisk przyrodniczych,
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom.
Cele operacyjne
Dziecko:
• określa za pomocą przymiotników, jakie jest morze,
• opisuje nadmorski krajobraz, wypowiada się na temat ulubionych zabaw nad morzem,
• wykonuje upominek dla bliskiej osoby,
• wypowiada się na temat osoby, której chce wręczyć prezent.

1. Rozmowa kierowana Pocztówka znad morza.
Pocztówki z różnych miejsc Polski (w tym z nadmorskim krajobrazem) z zapisanymi na niektórych
z nich pozdrowieniami lub obrazki -załącznik nr 1
R. pokazuje dzieciom pocztówki przedstawiające różne krajobrazy. Czyta zapisane na nich
pozdrowienia. Przypomina o zwyczaju wysyłania kart z pozdrowieniami np. z wakacji. Dzieci
wskazują pocztówki, które przedstawiają krajobraz nadmorski. Wybierają dwie pocztówki,
które im się najbardziej podobają.
•• Oglądanie przez lupy i szkła powiększające różnego rodzaju muszli, porównywanie muszli
i grupowanie.
Różnego rodzaju muszle, lupy, szkła powiększające lub -załącznik nr 2
Dzieci dokładnie przyglądają  się muszlom, używając do tego celu lup i szkieł powiększających. 
Układają obok siebie muszle, które mają podobne cechy (np. podobny kształt). Odnajdują 
największą i najmniejszą muszlę.
 • Odgadywanie treści obrazka.

Obrazek lub zdjęcie przedstawiające nadmorski krajobraz (największą część obrazka zajmuje
morze), pięć kawałków szarego papieru (takiej wielkości, aby przykryły obrazek) z narysowanymi
na nich sylwetami słoneczek od 1 do 5.
Obrazek, przedstawiający nadmorski krajobraz R. przykrywa  pięcioma kawałkami  papieru. Na 
każdym kawałku papieru narysowana jest inna liczba słoneczek (od 1 do 5). Dzieci kolejno 
wymieniają dowolną liczbę i przy pomocy N. odsłaniają odpowiedni fragment obrazka. Próbują 
odgadnąć, co jest przedstawione na obrazku.
•• Opisywanie nadmorskiego krajobrazu. Określanie cech morza.
Obrazek lub zdjęcie przedstawiające nadmorski krajobraz (większą część obrazka zajmuje morze),
ewentualnie obrazek lub zdjęcie przedstawiające krajobraz nad rzeką lub nad jeziorem.
R. prosi, aby dzieci przyjrzały się dokładnie obrazkowi umieszczonemu na tablicy i opowiedziały
o nim. Następnie pyta: Jakie jest według was morze? Dzieci opisują morze jednym
słowem np. głębokie, niebieskie, szerokie, piękne, niebezpieczne, tajemnicze itp. Następnie
pyta: Czym morze różni się od rzeki lub od jeziora? (aby ułatwić porównanie można umieścić na
tablicy obrazek przedstawiający krajobraz nad rzeką lub jeziorem) Jaki smak ma woda morska?
Dlaczego morze jest słone? Wyjaśnia dzieciom tajemnice słonego smaku wody morskiej.
Na dnie mórz i oceanów znajdują się pasma skał. Zbudowane są one z różnych minerałów,
z których niektóre są bardzo słone. Woda morska rozpuszcza skały. Wtedy sól dostaje się
do morza. Na dnie mórz i oceanów znajdują się również wulkany, które wybuchają. Wydobywa
się z nich lawa zwiększająca zasolenie wody. Najbardziej słonym morzem jest Morze
Martwe. Jest ono tak słone, że nie mogą w nim żyć żadne rośliny i zwierzęta. Gdybyśmy



chcieli się w nim wykąpać, to nawet jeśli nie potrafimy pływać, utrzymamy się na wodzie.
•• Zabawa ruchowo-naśladowcza Morskie fale.
Dzieci stoją w rozkroku. Naśladują ruch morskich fal – naprzemiennie unoszą równocześnie
obie ręce, wykonując wdech i opuszczają, wykonując wydech.
•• Wypowiadanie się na temat ulubionych zabaw nad morzem. Zwrócenie uwagi na 
bezpieczeństwo.
R. pyta, co dzieci najbardziej lubią robić podczas pobytu nad morzem. Dzieci wypowiadają
się na temat ulubionych zabaw. Dzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu nad morzem.
Następnie R. pyta, czego dzieciom nie wolno robić podczas pobytu nad morzem. Przypomina
o zakazie oddalania się od rodziców i wchodzenia do wody bez nadzoru osoby dorosłej.
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej O czym szepcze muszelka?

Muszla.
 Dzieci  wsłuchują się w odgłosy wydawane przez muszlę. Opowiadają, o czym według nich ona 
szumi.
•• Zabawa kształtująca umiejętność szybkiej reakcji na sygnał Rybki i rekin.
R. wybiera dziecko, które będzie pełniło rolę rekina. Rekin staje z boku sali. Pozostałe dzieci
poruszają się w dowolny sposób w różnych kierunkach, wykonując rękoma ruchy naśladujące
pływanie – rybki pływają w morzu. Na hasło: Rekin! dzieci-rybki zatrzymują się bez
ruchu, a rekin wyrusza na łowy. Rybka, które poruszy się, a rekin to zauważy, zostaje przez
niego złapana – dziecko siada z boku sali. W dalszej zabawie uczestniczy jako obserwator
i pomocnik rekina. Wspólnie z rekinem obserwuje, która rybka poruszyła się. Zabawa kończy
się, gdy na wolności pozostaną np. dwie rybki. Zwycięzcy zostają nagrodzeni brawami. Jeśli
dzieci są zainteresowane, zabawę można powtórzyć.
3. Wakacyjny upominek – zajęcie plastyczne.
 • Wprowadzenie.

Dzieci odpowiadają na pyta R.:
−− Jakie pamiątki przywozimy z wakacji?
−− Dla kogo przywozimy pamiątki z wakacji?
−− Dlaczego wręczamy bliskim osobom pamiątki z wakacji?
•• Zapoznanie z tematem pracy. Przygotowanie do pracy.
Wyprawka, karta nr. 27, nożyczki klej, kolorowa włóczka lub bibuła –folder wyprawka
R. proponuje dzieciom wykonanie wakacyjnego upominku dla bliskiej osoby. Dzieci przygotowują
kartę pracy oraz niezbędne pomoce.
Dzieci wycinają z karty zaznaczone konturem kształty. Składają je według instrukcji tak, aby
potworek otwierał i zamykał usta. Przyklejają na czubku głowy potworka kolorowe włosy
z włóczki lub z bibuły.
•• Nadanie potworkowi imienia.
 Dzieci podają imię, jakie nadały swoim potworkom oraz wymieniają osoby, którym je wręczą. 
Mówią np.:
To Kacperek. Dam go Mateuszowi, mojemu przyjacielowi z przedszkola.

                              Zabawy  w domu lub na  świeżym powietrzu

Lubimy ćwiczyć
 
PASTOWANIE PODŁOGI- Dziecko siedzi na podłodze z ugiętymi kolanami pod stópkami 
trzyma po 1 woreczku( jak nie posiadamy woreczków może być zwinięta chusta). Dłonie oparte są 
o podłogę za sobą. Na sygnał rodzica dziecko „pastuje podłogę, przesuwając woreczek do przodu i 
tyłu w bok. O woreczek oparte są tylko czubki palców stóp. Ćwiczenie trwa ok. 1 min



ROBIENIE NA DRUTACH- Dziecko siedzi na podłodze w siadzie rozkrocznym z nogami 
ugiętymi. Kolana sa skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp skierowane jedna do drugiej. Nogi są 
uniesiona nad podłogę, stopy trzymają po ołówku lub kredce. Na sygnał rodzica dziecko udaje 
robienie na drutach.  Ćwiczenie trwa ok. 1 min następnie przerwa. Ćwiczenie powtarzamy kilka 
razy.

CZATUJĄCY INDIANIN- Dziecko lezy na brzuszku, ręce ułożone wzdłuż tułowia. Na hasło 
rodzica – Indianin patrzy-dziecko podnosi jedną rękę do  głowy, trzymając dłoń nad oczami. 
jednocześnie unosi nad podłogę głowę i obserwuje co się dzieje wokół. Na hasło rodzica- Indianin 
odpoczywa- dziecko wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy

PRZERZUĆ WORECZEK- Rodzic wyznacza linie ( np. sznurek zawiązuje o dwa krzesła),  
dziecko siada naprzeciwko wyznaczonej linii z gołymi stópkami  w odległości ok. 1 m. zadaniem 
dziecka jest przerzucenie stópkami woreczek przez Line. Za każdym razem rodzic podnosi linie 
coraz wyżej.

RELAKS – dzieci kładą się podłodze i przy spokojnej muzyce z cyklu „Muzyka relaksacyjna” 
wykonują głębokie wdechy nosem oraz wydechów ustami.

                                            Zajęcia popołudniowe
•• Zabawa sensoryczna Rysujemy morskie fale.
 Na tacce  pokrytej  piaskiem dzieci rysują  morskie fale  palcem . 
 • Instrumentacja piosenki  Rowerek.

Nagranie piosenki Rowerek instrumenty: bębenek, kastaniety, marakasy, tamburyn, trójkąt.

Nagranie piosenki Rowerek, ---link
https://www.youtube.com/watch?v=xPO73ZN-VoQ

https://www.youtube.com/watch?v=xPO73ZN-VoQ
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