
Wakacyjny pociąg  

Dziecko: • wie, dlaczego pękają czereśnie, • chętnie uczestniczy w zabawach badawczych, • 

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.  

• Zabawa Kolory – wyrabiająca reakcję na ustalone hasła, ćwicząca pamięć. Paski bibuły w 

pięciu kolorach. Rodzic ustala z dzieckiem co oznaczają kolory np. czerwony – dz. Stoi, żółty 

– dz. Siedzi po turecku, zielony – dz. Klaszcze, pomarańczowy – dz. Skacze jak małe 

piłeczki, biały kuca. Kolory wprowadzamy stopniowo. 

Karta pracy, cz. 4, s. 78.  

 Zabawa badawcza – Dlaczego czereśnie pękają? (można to doświadczenie zrobić w innym 

terminie).  Czereśnie – całe i popękane, rabarbar, woreczek foliowy, miska z wodą. • 

Wyjaśnianie dzieciom, dlaczego, kiedy pada deszcz, dojrzewające latem owoce pękają. • 

Oglądanie rabarbaru; opisywanie jego wyglądu, przeznaczenia; zwracanie uwagi na czerwoną 

skórkę brudzącą palce oraz, że liście rabarbaru mają charakterystyczny kształt. • Włożenie 

jednego kawałka liścia do woreczka foliowego, a pozostałych – do miski z wodą. Następnego 

dnia porównywanie wyglądu rabarbaru z woreczka i z rabarbarem z wody (rabarbar wyjęty z 

woreczka nie zmienia swojego wyglądu, ma nadal równe, całe końce; natomiast ten wyjęty z 

wody jest na końcach popękany i zwinięty). To efekt wchłaniania wody. Skórka wchłania jej 

więcej niż miąższ. Właśnie dlatego rabarbar pęka na końcach i się zwija. R. wyjaśnia, że 

podobne zjawisko można zaobserwować również u innych owoców. Czereśnie, kiedy są już 

dojrzałe i pada na nie deszcz, zaczynają pękać. Miąższ znajdujący się pod skórką chłonie jak 

gąbka krople wody, które padają na skórkę. Owoc zwiększa więc swoją objętość. Skórka 

natomiast nie zachowuje się jak nadmuchiwany balonik, nie rozciąga się i dlatego pęka. 

Podobnie jak czereśnie pękają również wiśnie, śliwki i agrest.  • Degustowanie czereśni – 

całych i popękanych.  

• Zabawa ruchowo-naśladowcza Wakacyjny pociąg. Dzieckoz klocków, pudełeczek – tworzy 

wakacyjny pociąg. Jest maszynistą. Pociąg będzie jechał przez różne miejsca, których nazwy 

będzie podawał R. (np. las, łąkę, plażę, góry…). Gdy R. wymieni dane miejsce, pociąg się 

zatrzymuje, a dziecko naśladuje to, co można robić w tym miejscu.  

https://www.youtube.com/watch?v=HNLG9Vd94Pc piosenka Jedzie pociąg z daleka. 

https://www.youtube.com/watch?v=7BTfjo_usfU – pociąg witaminkowy.  

https://www.youtube.com/watch?v=eghTPPifNsM – Wesoło gra lokomotywa. 
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