
TYDZIEŃ XIII – ŚRODKI LOKOMOCJI

W tym tygodniu zajmiemy się tym, co jeździ po lądzie, pływa po wodach i lata w powietrzu.

  I. Zacznijmy od zagadek:
(dzieci wymieniają głoski w wyrazach będących rozwiązaniem zagadki)

 Kiedy urośniesz, przyda się nowy.
 Specjalne ścieżki ma na podróże,
 Bolą cię nogi, gdy jedziesz dłużej. (rower) 

 Ten pojazd często można zobaczyć, 
 Ludzie nim jeżdżą do szkół, do pracy
 I na wycieczki jeździ ich wiele,
 Długi samochód, a w nim fotele. (autobus)

 Zmieszczą się ludzie w nim i bagaże,
 Zaprasza chętnych w podróże marzeń. 
 On się nie śpieszy, bo z tego słynie,
 Że wśród fal sobie po prostu płynie. (statek)

 Gdy się wybierasz w dalsze podróże,
 Na krótko albo na trochę dłużej,
 On na lotnisku czeka na ciebie, 
Jak ptak wygląda lecąc po niebie. (samolot)

 Ma kierownicę i cztery koła,
 Całą rodzinę pomieścić zdoła.
 Z mamą i tatą, siostrą czy bratem 
 Nim pojedziecie na wczasy latem. (samochód) 

-Rozmowa o sposobie poruszania się tych pojazdów.
 Podział pojazdów na lądowe, powietrzne i wodne – wymieńcie jak najwięcej przykładów,

Pomocny może okazać się ten materiał: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Om1lsQADP4 

 

II. Proponuję teraz stworzenie własnej gry planszowej z zastosowaniem dowolnego samochodu
poruszającego  się po naszych drogach.

Konstruowanie gry.
1.rysowanie dwóch linii równoległych
2. odmierzanie i rysowanie płytek chodniczka 
3. umieszczenie napisu START na początku chodniczka i napisu META na końcu chodniczka 
4.wspólne układanie opowiadania 

Na trasie wyścigu znajdują się czarne pola:
 - tankowanie benzyny – kierowca traci jeden rzut kostką
 - uszkodzony most – kierowca robi objazd 
- wymiana koła – utrata dwóch rzutów kostką

https://www.youtube.com/watch?v=1Om1lsQADP4


 
Na trasie wyścigu znajdują się zielone pola:
 - wjazd na autostradę – gracz przesuwa się o trzy pola
 - znalezienie na mapie krótszej drogi – dodatkowy rzut 
- kierowca zmienił samochód – wyrzuconą ilość oczek na kostce zamienia się na szóstkę

 Gracze rzucają kostką, liczą oczka i przesuwają się o odpowiednią ilość pól uwzględniając zielone 
i czarne pola. (Dobrej zabawy )

Posłuchajcie teraz tych odgłosów, jakie środki lokomocji je wydają? 
https://www.youtube.com/watch?v=kShLSH-J81A&t=29
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