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1. Legendy o morskiej latarni.

Historia opowiada o zamożnym szwedzkim kupcu i jego pięknej córce, która towarzyszyła ojcu w rejsach po
Bałtyku. Kupiec uważał, że córka przynosi mu szczęście i dlatego obdarowywał ją prezentami, klejnotami i
kosztownościami. Córka była ojcu wdzięczna za wszystkie podarki i w zamian umilała jemu i załodze czas
swym pięknym śpiewem, a kochała się w niej cała załoga, bo tak piękną dziewczyną była Krista. Kupiec
pewien szczęścia jakie dotąd przynosiła mu Krista, pewnego jesiennego dnia wybrał się statkiem nad
gniewne wody Rozewia. Nie zważał on na ostrzeżenia, nie przeląkł się sztormów i wiatrów, jakie tam
panowały i wyruszył w morze. O północy zerwała się potężna burza i sztorm. „Trzasnęła burta rozdarta
granitowym kłem głazu. Zachybota okręt, zadarł dziób wysoko w górę i zaczął tonąć.....” Statek rozbił się i
wszyscy, z wyjątkiem Kristy utonęli. Przerażona dziewczyna ostatkiem sił dopłynęła do brzegu i zaczęła
żałośnie nawoływać swego ojca. Próbowała krzesiwem rozpalić ogień, by żeglarze mogli powrócić na ląd,
ale na nic zdały się jej wysiłki.
2. Rozmowa na temat Latarni Morskiej ( do czego służą )

3. Rozponawanie charakterystych odgłosów dzięki przygotowanej wcześniej płyty cd ; szumu
morza, sygnału statku, krzyku mew.
4. Zabawa ruchowa „Zbieramy muszelki” - rozrzucamy na dywanie woreczki – muszle, zadaniem dzieci jest

zbieranie muszli, ale tylu ile usłyszą uderzeń bębenka.
5. Zabawa ruchowa,,Pociągi” Dzieci dzielą się na grupy i tworzą pociągi, które jadą nad morze, w góry oraz
do lasu. Tam wykonują czynności wskazane przez rodzica: nurkowanie, wspinanie, jazda na rowerze.
6. Przypomnienie zasad bezpiecznych wakacji, poprzez odpowiedź
TAK lub NIE (podniesienie kartonika z zielonym lub czerwonym światłem), na zadane pytania:
• Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem, przed wyjściem na słońce?
• Czy w lesie można palić ognisko?
• Czy biała flaga oznacza, że można się kąpać?
• Czy na plaży można zakopać śmieci?
• Czy w górach można spacerować w klapkach?
• Czy w każdym miejscu można skakać na główkę do wody?
• Czy w górach należy zawsze iść wyznaczonym szlakiem?
• Czy podczas jazdy na rowerze należy mieć kask?
• Czy w czasie burzy można stać pod drzewem?
• Czy jeśli się zgubimy, możemy prosić o pomoc nieznajomego pana?
• Czy dzieci powinny mieć rękawki i koła ratunkowe?
7. Praca plastyczna – Latarnia Morska; wykonujemy za pomocą farb do malowania, przygotowujemy piasek,
aby wykonać plażę, gdy jesteśmy zaopatrzeni w muszelki ozdabiamy plażę.

