w miescie
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Zdejmij kapcia i skarpetkę. Odrysuj kredką kształt stopy.
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Oglądamy uważnie bose stopy. Jak nazywają się poszczególne części?
(pięta, palce, śródstopie, podeszwa itd.). Jakie aktywności moje stopy lubią najbardziej?
(piłka nożna, balet, skakanka, rolki).
2. Stopy to świetny przyrząd mierniczy! Do dziś w niektórych krajach używa się stopy jako
jednostki miary. Niech każdy zmierzy, ile stóp (tip-topków) mieści się od jednej ściany do
drugiej. Wyniki zapiszcie w tabelce wg imion. Czy wszystkie liczby są takie same? Komu
wyszło najwięcej stóp? Komu najmniej? Dlaczego są takie różnice?
3. Na spacerze niech każdy znajdzie co najmniej jeden odcisk stopy. Nie musi być ludzka.
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Jakie są te rzeczy w dotyku i zapachu? Gładkie, szorstkie? Przyjemne, nieprzyjemne?
Zbierzcie pokazane na rysunku (albo dowolne inne) przedmioty na spacerze
i stwórzcie z nich ścieżkę sensoryczną, po której można będzie chodzić boso.
Czy po liściach chodzi się przyjemnie? A po szyszkach?
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Potrzebne będą 2 pudełka. Do jednego z nich wkładamy np. szyszki. Drugie pozostaje
puste. Jak będzie łatwiej przełożyć szyszki z jednego do drugiego – stopami ubranymi
w kapcie, w same skarpetki czy może najsprawniejsze okażą się bose stopy?
Co najłatwiej przekładać stopami: szyszki, liście, a może kamienie?
2. Zgaduj-zgadula z zawiązanymi oczami. Do kartonika włóżcie rzeczy znalezione
na spacerze. Oczy muszą zostać zasłonięte szalikiem lub opaską. Niech każde dziecko
wyjmuje po jednej rzeczy i próbuje po dotyku odgadnąć, co trzyma.
3. To samo ćwiczenie można powtórzyć z innym zmysłem – węchem. Czy rozpoznasz,
co takiego koleżanka/kolega podtyka ci pod nos? Czy zapach jest przyjemny? Intensywny?
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Które z przedstawionych rzeczy widziałaś/widziałeś dzisiaj w drodze do przedszkola/zerówki?
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Ze starych czasopism powycinajcie różne obiekty i przedmioty, które można spotkać
na ulicach miasta. Na dużej kartce papieru, po środku narysujcie budynek szkolny.
Każde z dzieci dorysowuje do niego linię (ulicę) i wzdłuż niej dokleja wybrane elementy.
Mogą to być rzeczy, które faktycznie mija po drodze do przedszkola lub szkoły, albo takie,
które bardzo chciałoby mijać.
2. W trakcie spacerów ćwiczymy uważność na wybrany element w krajobrazie miasta.
Przed każdym wyjściem wybierzcie jedną rzecz, na którą dzieci zwrócą dziś szczególną
uwagę – np. będą liczyć, ile ławek dziś minęły w drodze na plac zabaw. Albo ile kotów /
latarni / płotów.
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Połącz odpowiednio – jakie buty założyć na plażę, plac zabaw, w góry i na niepogodę?
Pokoloruj każdego buta ulubionym kolorem.
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Opowieści dziwnej treści: Co się stanie, kiedy pomylę buty i na plażę pójdę w kaloszach?
Albo w góry założę klapki? Jak mi wtedy będzie – wygodnie, niewygodnie, bezpiecznie,
niebezpiecznie, gorąco, mokro? Czy mama lubi, kiedy wbiegam w kałużę w trampkach?
Porozmawiajcie o różnych „przygodach” z butami, które się nam zdarzają (nieodpowiednie
do pogody obuwie, zakładanie butów lewy na prawą stopę, włożenie przez pomyłkę butów
nie do pary…). A czy fajnie jest biegać na bosaka? Po czym najmilej się tak biega?
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Połącz w pary odciski stóp. Czyje to mogą być odciski i gdzie można je znaleźć (bose na plaży,
gładkie w mieście, trapery w lesie / górach).
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Stwórzcie z odcisków stóp wielką mandalę. Jeśli nie chcecie brudzić podeszw farbami,
wystarczy odrysować odciski bosych stóp albo kapci na wielkiej kartce, tak by stworzyły
ogromną mandalę / kwiat. Niech każdy pokoloruje odcisk na swój ulubiony kolor,
doda wzorki itd.
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Zaznacz, które z tych środków transportu możesz zobaczyć w Tczewie?
A gdzie można spotkać pozostałe z nich?
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Transportowe kalambury. Jedna osoba naśladuje wybrany środek transportu albo
sposób przemieszczania się, a reszta zgaduje, o co chodzi. Mogą to być zarówno używane
na co dzień pojazdy i metody docierania do przedszkola czy szkoły (autobus, pieszo, rower,
hulajnoga), jak i wymarzone (na słoniu, wielbłądzie, żaglówce).
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Czytanka. Podczas gdy nauczycielka/ nauczyciel czyta tekst, dzieci starają się dopasować
imiona jej małych bohaterów do obrazków.
Jette z Danii
Hejhej! Mam na imię Jette. Tak jak większość dzieci w mojej klasie, do szkoły dojeżdżam
rowerem. Nawet jesienią i zimą, gdy czasem pada deszcz albo śnieg. Zwykle jeżdżę razem
z tatą i dwojgiem młodszych braci, którzy nie potrafią jeszcze sami pedałować. Tata wozi
ich w specjalnej skrzyni z przodu roweru. Mają tam bardzo wygodnie, sucho i cieplutko.
Czasem, gdy jest wyjątkowo brzydka pogoda, dosiadam się do nich, ale tak naprawdę
najbardziej lubię jeździć sama!hulajnoga), jak i wymarzone (na słoniu, wielbłądzie, żaglówce).

Eliud z Kenii
Habari! Jestem Eliud, mieszkam w Kenii nad jeziorem Baringo. Moja szkoła leży na jego
drugim brzegu, dlatego codziennie przeprawiam się przez jezioro niewielkim kajakiem.
Po drodze mijam hipopotamy, a czasami nawet krokodyle! Zwykle wspólnie z kolegami
głośno śpiewamy i pokrzykujemy, żeby się do nas nie zbliżyły. Czasem, gdy nadciągnie
burza, jezioro jest zbyt niebezpieczne, by przez nie płynąć. Wtedy muszę nocować w szkole,
co jest nawet fajne, bo wygłupiamy się z kolegami i jest bardzo wesoło.
Maxi i Emma z Australii
Hej! Jesteśmy siostrami, mamy na imię Maxi i Emma. Chodzimy do tej samej podstawówki.
Mieszkamy na farmie, daleko od miasta, mamy tylko dwóch sąsiadów. Co rano pod drzwi
naszego domu podjeżdża autobus, który zbiera wszystkie dzieci z okolicy i zawozi je
do szkoły w mieście Adelaide. Podróż jest długa, trwa ponad godzinę, ale się nie nudzimy.
Rozmawiamy ze sobą albo wypatrujemy koala – bo nasz autobus jedzie przez las
eukaliptusowy! Tylko Emma jest strasznym śpiochem i zwykle przesypia całą podróż…
Peter z Wielkiej Brytanii
Hello! Mam na imię Peter i do szkoły docieram zawsze piechotą. Ale nie sam. Codziennie
rano o 7.40 wychodzę przed dom i czekam na mój „chodzący autobus”. A wiecie co to?
Ten autobus wcale nie ma kół. Ani drzwi, ani dachu. Sami go tworzymy – po prostu razem
z innymi dzieciakami z sąsiedztwa ustawiamy się w parach i wspólnie drepczemy do szkoły.
Towarzyszy nam zwykle ktoś dorosły, czyjaś mama, tata albo starszy brat. Po drodze
dołączają do nas kolejne dzieci. Najgorzej jak ktoś zaśpi – wtedy musi nas gonić,
bo nasz autobus nie czeka na spóźnialskich!
Co jeszcze możesz zrobić:
Gdybym mógł kilka dni chodzić do szkoły razem z bohaterami tekstu –kogo byś najchętniej
odwiedził? Dlaczego? Co fajnego moglibyście razem przeżyć po drodze?
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Narysuj, z kim i w jaki sposób Ty docierasz najchętniej do przedszkola/zerówki.
Pieszo z babcią? Hulajnogą z bratem? A może towarzyszy Ci też pies?
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Przeczytajcie wiersz Jana Brzechwy „Siedmiomilowe buty”. Spróbujcie, jak by to
było, założyć takie buty! Na podłodze rozstawcie domki z klocków albo małe rysunki
przedstawiające różne obiekty w mieście (szkoła, kino, dworzec, lodziarnia, sklep).
Jak to jest być olbrzymem i jednym krokiem mijać tyle miejsc? Czy to fajne czy raczej
kłopotliwe? Kto z was pokona za jednym susem najwięcej miejsc?
Jan Brzechwa - Siedmiomilowe buty
Pojechał Michał pod Częstochowę,
Tam kupił buty siedmiomilowe.
Co stąpnie nogą - siedem mil trzaśnie,
Bo Michał takie buty miał właśnie.

Szedł pełen dumy, szedł pełen buty,
W siedmiomilowe buty obuty.
W piętnaście minut był już w Warszawie:
„Tutaj - powiada - dłużej zabawię!”
Żona spojrzała i zapłakała:
„Już nie dopędzę mego Michała.”
Dzieci go ciągle tramwajem gonią,
A on już w Kutnie, a on już w Błoniu.
Wybrał się Michał z żoną do kina,
Lecz zawędrował do Radzymina.
Chciał starszą córkę odwiedzić w mieście,
Adres - wiadomo - Złota 30.
Poszedł piechotą, bo było blisko,
Trafił na Złotą, ale w Grodzisku.
Raz się umówił z teściem na rynku,
Zanim się spostrzegł - był w Ciechocinku.
Pobiegł z powrotem, myśląc, że zdąży,
I wnet się znalazł na rynku... w Łomży.
Chciał do Warszawy powrócić wreszcie.
Ale co chwila był w innym mieście:
W Kielcach, w Kaliszu, w Płocku, w Szczecinie
I w Skierniewicach, i w Koszalinie.
Nie mógł utrafić! Więc pod Opocznem
Jęknął żałośnie: „Tutaj odpocznę!”
Usiadł i spojrzał ogromnie struty
Na swoje siedmiomilowe buty,
Zdjął je ze złością, do wody wrzucił
I na bosaka do domu wrócił.
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Wkrótce dostaniecie instrukcję do gry miejskiej w tym sezonie!
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Wśród przedstawionych kształtów znajdź koła i je pokoloruj
albo narysujna nich dowolne wzorki.
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Czy koło jest szybkie czy wolne? Sprawdź, jaki przedmiot najszybciej stoczy się po rampie.
Rampą może być dowolna płaska powierzchnia – okładka książki, pudełko na puzzle,
kawałek deski. Jako przedmioty do staczania należy wybrać różne kształty – sześcienny
klocek, piłeczkę, pałeczki od bębenka, kręgla, maskotkę, monetę itp.
2. Rozejrzyjcie się po sali / klasie. Ile okrągłych rzeczy tu widać?
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Które z tych rzeczy mają w sobie koło? Zaznacz je lub pokoloruj. Która z rzeczy na obrazku
ma najwięcej kół? Która najmniej?
W których z tych rzeczy moglibyśmy zmienić koło na inny kształt bez problemu? (np. jeśli koła
autobusu będą kwadratowe, to pojazd nie pojedzie; ale latarka mogłaby mieć kwadratową
szybkę, światła na przejściu dla pieszych nadal by świeciły, gdyby były kwadratowe,
ale piłką nie dałoby się grać, gdyby nie była kulista itd.)
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Dzieci łapią się za ręce i ustawiają się w kółeczko. Czy łatwo było się tak ustawić?
A teraz tworzą kwadrat? Potem trójkąt. Którą figurę najłatwiej zrobić?
Czy można się bawić w kółko graniaste, gdy tworzymy np. trójkąt?
2. Zabawa w kółko i krzyżyk na podłodze. Czworo dzieci jest kółeczkami (tworzy rękoma
kształt kółka przed sobą lub nad głową). Druga czwórka to krzyżyki (krzyżują ramiona
na piersi). Dwoje graczy ustawia odpowiednio swoje „żywe symbole” na planszy wg zasad
gry w kółko i krzyżyk. Planszę można wymalować kredą na asfalcie albo ułożyć na dywanie
w sali np. z szalików, klocków.
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Co oznaczają te kolory na sygnalizatorach? Przy każdym z nich przyklej ludzika stojącego
lub w ruchu (można wyciąć z gazety) albo narysuj strzałkę (idź) albo czerwony krzyżyk (stój).
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Do zabawy będzie potrzebna kartka zielona i czerwona. Jedna z osób będzie sygnalizatorem. Naprzemiennie pokazuje zielone ruszaj lub czerwone stop. Dzieci reagują odpowiednio – idąc lub stając. Można to rozegrać w kilku wariantach: dzieci chodzą pojedynczo, potem w parach trzymając się za ręce, potem tworzą długi „pociąg”, poruszają się raz bardzo
powolutku, a raz truchtem, mogą chodzić na czworakach albo pełzać po podłodze.
2. W sali albo na podwórku rozstawiamy kilkanaście kubeczków po jogurcie w jednej linii,
w odstępach umożliwiających poruszanie się dzieci między nimi w slalomie. Na hasło nauczycielki/nauczyciela „zielone” dzieci poruszają się między kubeczkami. Następnie słychać
hasło „czerwone + część ciała”, np. „czerwone łokcie”. Wtedy dziecko chwyta kubeczek i dotyka nim wskazanej części ciała. Następnie na kolejne hasło „zielone” odstawia kubeczek i
dalej porusza się po sali/podwórku.
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Wprowadzenie do kolorów i kształtów znaków. Połącz symbol (pieszy, rower, para, strzałka
prosto, strzałka w prawo) z odpowiednim kształtem znaku.
Czy pamiętasz, jaki kolor mają te znaki? Czy można np. spotkać niebieski trójkątny znak?
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Wymyśl własny znak drogowy i go tu namaluj, np. nakaz śmiania się. Zakaz telefonów.
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Jaki kolor ma jezdnia, jaki droga dla rowerów? Pokoloruj odpowiednio.
Dorysuj tu coś od siebie – drzewa i ptaki, a może budynki sklepów wzdłuż ulicy?
W jakim otoczeniu przyjemniej się jedzie?
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Na spacerze poprzyglądaj się ulicom i ścieżkom rowerowym. Która z nich jest szersza?
Czy koło szkoły / przedszkola dużo jest dróg rowerowych? Czy dużo ludzi jedzie dziś
na rowerze? Czy kierowcy samochodów się uśmiechają?
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W tabelce zaznacz, które czynności lubisz bardzo (uśmiechnięta buźka), których nie lubisz
(smutna buźka), a które tak sobie (neutralna buźka).
Co jeszcze możesz zrobić:
1. W domu niech dzieci zapytają rodziców, rodzeństwo, dziadków, jak oni lubią się
przemieszczać. Mama/tata/brat itp. mogą dorysować swój znaczek obok znacznika dziecka.
Dzieci opowiadają potem w rundce, kto co lubi w rodzinie i jakie są wspólne cechy (mój brat
też lubi hulajnogę, babcia kiedyś bardzo lubiła jeździć do szkoły rowerem itp.)
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Odgrywanie scenek w ruchu ulicznym / komunikacji miejskiej.
Dzieci po kolei odgrywają każdą z sytuacji przedstawionych na obrazku, np. podchodzą
do kasy, proszą o bilet; wciskają przycisk otwierania drzwi w autobusie i wysiadają z niego.
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Znajdź drogę do lodziarni.
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Dzieci siadają na podłodze. Nauczycielka zadaje różne pytania dotyczące sposobów
podróżowania. Dzieci, które mogą odpowiedzieć na nie TAK, szybciutko wstają i klaszczą
w dłonie.
Przykładowe pytania:
Kto z was przyjechał kiedyś do przedszkola / szkoły na hulajnodze?
Kto z was pojechał do lasu rowerem?

Kto podróżował na wczasy samolotem?
Kto przeszedł pieszo 5 kilometrów?
Kto lubi jeździć na lody na hulajnodze?
Kto chciałby pojechać na urlop pociągiem?
Kto chodzi na zakupy pieszo?
Kto już umie kasować bilety w autobusie?
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Ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności.
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Wspólne śpiewanie i pokazywanie piosenki Koła autobusy kręcą się (YouTube, np.
Piosenka dla dzieci KOŁA AUTOBUSU KRĘCĄ SIĘ - Klub Kaczki Niedziwaczki).
2. Wycinanie i malowanie biletu autobusowego – jaki jest duży? Co na nim jest? A jaki kolor
mógłby mieć, gdybym to ja decydował/a?
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Kodowanka. Pokoloruj kwadraty, w których są kropki.
Co tu widzisz?
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Autobusowy teatrzyk. Dzieci udają, że wchodzą do autobusu, kasują bilet i siadają
na dywanie, na którym rozłożonych jest kilka/-naście kartek w takim układzie, jak siedzenia
w autobusie. Dla kilku osób nie ma siedzisk – muszą stać i udawać, że trzymają się barierki.
Z przodu jest kierowca, który nadaje kierunek jeździe. Kiedy mówi skręcamy w prawo,
naśladuje aki ruch kierownicą, a dzieci lekko pochylają się w prawo. Kiedy mówi,
że są wyboje, wszyscy lekko podskakują. Kiedy mówi, że „wysiadka, dojechaliśmy do ZOO”,
dzieci po kolei wysiadają.
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Przepływ energii. Narysuj strzałki w odpowiednim kierunku – co daje energię czemu?
(Np.: jedzenie daje energię nogom, a nogi dają napęd rowerowi)
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Słyszę, widzę, wącham, czuję.
Uważny spacer do parku. Niech każdy zauważy wzrokiem coś miłego i niemiłego.
Wyczuje nosem coś przyjemnego i bardzo nieprzyjemnego. Wyłapie jakiś delikatny dźwięk
i nieznośny hałas. Sprawdzi, czy lepiej chodzi mu się po trawie czy po chodniku.
Po powrocie dzieci w rundce opowiadają, co widziały, słyszały, wyczuły.
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Co wzmacnia nasze mięśnie? Co jest przyjazne przyrodzie, a co ją zanieczyszcza?
Zaznacz w tabelce dowolnym symbolem (np. serduszkiem, uśmiechem, dużym iksem),
czy np. chodzenie pieszo (nogi) daje nam siłę (uśmiechnięta emotka z bicepsem),
czy nas osłabia (smutna emotka)? Czy pozwala oszczędzać środowisko (drzewko),
czy je narusza (dym)?
Co jeszcze możesz zrobić:
1. Dzieci przygotowują wspólny wielki kolaż z wycinków z gazet, własnych rysunków
– na jednej dużej kartce będą rzeczy, które kojarzą się z czystą przyrodą (lasy, jeziora,
rzeki, rowery, hulajnogi, góry, pszczoły, ptaki itp.), na drugiej – rzeczy, które wnoszą
zanieczyszczenia (kominy fabryk, samochody, ścieki, śmieci, dym).

