Podróże małe i duże
czyli sposoby na nudę w innych krajach…

Stacja pierwsza: NORWEGIA
„Z tarczy na tarczę”

Dzieciaki wikingów do tej
zabawy używały tarcz ojców,
wojowników. Wam muszą
wystarczyć raczej pokrywki od
garnków. Do tego – nieduża
piłeczka, najlepiej
pingpongowa. Jeśli bawicie się
sami powinniście jak najdłużej
odbijać piłkę na swojej
„tarczy”, starając się bić
własne rekordy. Gdy gra
większa liczba osób, należy
odbijać piłkę z tarczy do tarczy
w parach. Wygrywa para,
której uda się najdłużej
odbijać piłeczkę.

Stacja druga: NIEMCY
„LUFTBALLON- TRETEN (kopanie
balonów)”
W zabawie może brać udział dowolna
liczba osób. By zabawa mogła się odbyć
musi być co najmniej dwóch
uczestników. Każdemu dziecku lub
dorosłemu sznurkiem lub tasiemką, do
nogi lub ręki (do wyboru- ale u
wszystkich osób ta sama kończyna- np.
lewa noga) zostaje przywiązany
nadmuchany balon. Gdy wszystkie
balony są już przyłączone rozpoczyna się
zabawa. Na sygnał osoby prowadzącej
każdy uczestnik próbuje zmiażdżyć
balon przeciwnika, jednocześnie
ochraniając swój balon. Zabawę można
prowadzić w parach- każdy ma jednego
przeciwnika lub w tzw. dzikim bałaganiewszyscy przeciwko wszystkim. W
zabawie wygrywa ten, któremu najdłużej
udało się ochronić swój balon.

Stacja trzecia: INDIE

Inną popularną zabawą w tym południowym zakątku Azji jest rangoli czyli
tradycyjna sztuka tworzenia barwnych kompozycji na ziemi. Hindusi
tworzą je z ziaren ryżu, piasku, zbóż, płatków kwiatów, czy malują je
kredą. Wielobarwne ornamenty wznoszone są przed tradycyjnymi
świętami, jednak maluchy potrafią godzinami leżeć na ziemi tworząc
mozaiki bez żadnej okazji.

RANGOLI po polsku

Jeśli chcecie spróbować stworzyć
własne RANGOLI wykorzystajcie w
tym celu różne ziarna i nasiona np.
kukurydzy, owsa, ryżu, soczewicy,
kawy, soi, fasoli, słonecznika, dyni
czy wiórek kokosowych.
Przygotujcie wcześniej szkic bądź
wydrukujcie kolorowankę, następnie
posmarujcie kartkę klejem i sypcie
ziarenka zgodnie z własną
wyobraźnią.
Najlepiej smarować klejem obrazek
fragmentami, żeby klej Wam nie
wyschnął!!

Stacja czwarta: HISZPANIA
Oto BARTOLITOpostać znana
hiszpańskim
ninos czyli
dzieciom. Jest to
sympatyczny,
troszkę głupiutki
kogut, który
budzi rano
mieszkańców
gospodarstwa
nie swoim
głosem.
Posłuchajcie i
spróbujcie
zaśpiewać tę
piosenkę w
oryginalnym
hiszpańskim
języku.
Buena suerte 

https://www.youtube.com/watch?v=4ShOpJPHRxA

A teraz zaśpiewajmy razem…
BARTOLITO (espanol)














Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así
¡Mú!
No, Bartolito, eso es una vaca
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así
¡Cuá, cuá, cuá!
No, Bartolito, eso es un pato
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así
¡Me-e-e!
No, Bartolito, eso es una oveja
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así
¡Ahú-u-u-u!
No, Bartolito, eso es un lobo
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así
¡Miau!
No, Bartolito, eso es un gato
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así
¡Guau, guau, guau!
No, Bartolito, eso es un perro
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así
¡Cocorocó!
¡Muy bien, Bartolito!
¡Cocorocó!

BARTOLITO (polski)


Bartolito był kogutem, który żył bardzo szczęśliwy
Kiedy pojawiło się słońce, Bartolito śpiewał w ten
sposób Muuu! Nie, Bartolito, to krowa



Bartolito był kogutem, który żył bardzo szczęśliwy
Kiedy pojawiło się słońce, Bartolito śpiewał w ten
sposób Kwa kwa! Nie, Bartolito, to kaczka



Bartolito był kogutem, który żył bardzo szczęśliwy
Kiedy pojawiło się słońce, Bartolito śpiewał w ten
sposób Beee! Nie, Bartolito, to owca



Bartolito był kogutem, który żył bardzo szczęśliwy
Kiedy pojawiło się słońce, Bartolito śpiewał w ten
sposób Auuu! Nie, Bartolito, to wilk



Bartolito był kogutem, który żył bardzo szczęśliwy
Kiedy pojawiło się słońce, Bartolito śpiewał w ten
sposób Miau! Nie, Bartolito, to kot



Bartolito był kogutem, który żył bardzo szczęśliwy
Kiedy pojawiło się słońce, Bartolito śpiewał w ten
sposób Hau! Nie, Bartolito, to pies



Bartolito był kogutem, który żył bardzo szczęśliwy
Kiedy pojawiło się słońce, Bartolito śpiewał w ten
sposób Kukuryku! Bardzo dobrze, Bartolito!
Kukuryku!!!

Stacja piąta: TANZANIA
Majestatyczne Kilimandżaro to najbardziej znana góra Afryki.
Tworzona jest ona przez trzy wulkany wznoszące się nad Tanzanią i
Kenią. Ostatnia duża erupcja tego wulkanu miała miejsce
ok. 360 000 lat temu, jednak mniejsze kratery powstałe na wierzchołku
góry datuje się ok. 10 000 lat wstecz.

Kto jest gotowy na wybuch wulkanu?

Wspaniały wybuch lawy – w sam raz na pierwszy eksperyment!
To nie jest wcale trudne!
Aby zrobić wybuchający wulkan potrzebujesz dużego talerza, kubeczka lub szklanki (może być plastikowa), folii
aluminiowej, taśmy klejącej i nożyczek
Aby zrobić „wybuch” potrzebujesz:
– wodę
– sodę oczyszczaną
– ocet
– łyżkę
– filiżankę lub kubeczek
– tacę

Jak zrobić wulkan:
1. Na środku talerza ustaw szklankę i przymocuj ją do niego taśmą klejącą.
2. Oderwij z rolki tyle folii aluminiowej by wystarczała, aby całkowicie pokryć talerz wraz ze szklanką.
3. Owiń tą folią talerz ze szklanką.
4. Wytnij na środku dziurę w folii i przymocuj brzegi folii do brzegów szklanki.
Jak zrobić „wybuch”:
1. Ustaw „wulkan” na tacy, aby „lawa” nie rozlała się po całej kuchni.
2. Wlej do wulkanu 2 łyżki wody, wsyp łyżkę sody oczyszczanej i mieszaj aż się rozpuści.
3. Nalej 2 łyżki octu do osobnego kubeczka.
4. Wlej jednym ruchem ocet z kubeczka do wulkanu. Zobacz jaki piękny wybuch lawy!
Jak to się dzieje?
Powstała piana to bąble napełnione dwutlenkiem węgla, który powstał z reakcji octu (kwasu) z sodą oczyszczaną
(zasada).

KONIEC TRASY

Mamy nadzieję, że podobała Wam się nasza
podróż. Niedługo udamy się w następną, ale o
tym niebawem…
Tymczasem pozdrawiamy
Wychowawcy świetlicy

Materiały pozyskane ze źródeł:














https://strefainwestorow.pl/artykuly/edukacja/20190208/podroze-rozwijaja-ksztalca
https://mamotoja.pl/7-zabaw-z-roznych-stron-swiata,eksperymenty-i-zabawyartykul,8737,r1p1.html
https://www.rabkoland.pl/zapraszamy-na-dzien-wikinga
https://polki.pl/rodzina/rodzice,zabawy-z-innych-krajow,10079809,artykul.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rangoli
https://pl.dreamstime.com/mandala-zbo%C5%BCa-adra-i-ziarna-bezp%C5%82atny-poj%C4%99ciekukurudza-koks-ry%C5%BC-owsy-soczewicy-soje-dyniowy-ziarno-zdrowa%C5%BCywno%C5%9B%C4%87-image129092708
https://www.youtube.com/watch?v=4ShOpJPHRxA
https://www.youtube.com/watch?v=1SlNHYPi_Ug
http://www.topnaj.pl/najwieksze-wulkany-swiata/
https://miastodzieci.pl/zabawy/wybuchajacy-wulkan/
https://acegif.com/pl/gif-dziekuje-za-uwage/
https://www.tatento.pl/r/4/jedzie-pociag-z-daleka

