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VAIANA I TAJEMNICE OCEANÓW
DZIEŃ I POZNAJEMY OCEANY
Co kryją dna oceanów? Dziś zanurkujemy w głąb podwodnego świata. Miejcie oczy szeroko
otwarte, a przeżyjecie niezwykłe wodne przygody. W głębinach pływają ślimaki, „morskie
ogórki”, dziwne giganty i ryby świecące jak żarówki, gdzieś wśród nich czai się potwór morski.


Zabawy integracyjne: morskie wizytówki, łowienie ryb na magnesy, zabawy muzyczne
i ruchowe.



Mapy myśli na temat oceanów występujących na świecie, informacja o ich położeniu,
powierzchni i faunie- praca w podgrupach
Jak poruszają się zwierzęta w wodzie ? Odpowiadamy na to pytanie wykonując eksperyment
„Nurek Kartezjusza”
Tworzymy morskich przyjaciół wykorzystując odlewy gipsowe i silikonowe formy
Na fali- wychodzimy na basen
Makiety rafy koralowej z wykorzystaniem pudełek, patyków, plasteliny, farb i obrazków
zwierząt wodnych
Gra fabularna „Potwór morski”- zabawa zespołowa ze wskazówkami. Dalszy ciąg zabaw
integracyjnych.
Rysujemy świnkę Pua zwierzątko domowe Vaiany








DZIEŃ II KOLOROWE STATKI
Od tratwy Vaiany po kontenerowce, żaglowce, barki, okręty podwodne i wiele innych.
Rozwijamy żagle! Ahoj przygodo!



Pirackie zabawy: przeciąganie liny, gra w kości, gry sprawnościowe
Słynne statki: prezentacja multimedialna na temat rodzajów okrętów i ich przykłady



Wodowanie: projektowanie i wykonanie łódek i tratw z papieru, elementów plastikowych,
styropianowych i drewnianych, wodne wyścigi
Jak kierować się na morzu? Uczymy się jak czytać kompas i jakie gwiazdy wskazują
marynarzom drogę.
Zabawy w piasku: wyjście na Plac Zabaw w Parku Planty
Eksperyment „Sztuczny kompas” oraz doświadczenia badające tajemnicze zjawisko zwane
napięciem powierzchniowym cieczy
Gra w statki
Morskie opowieści: tworzymy własną, obrazkowa morską przygodę którą dzielimy się
z innymi
Heihei i Kakamora: poznajemy i rysujemy filmowe postaci
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DZIEŃ III ODWAŻNI ŻEGLARZE I ŻEGLARKI 
Bierzemy kurs na wiatr, mocno trzymamy ster i płyniemy daleko hen, gra nam melodia śpiewnych
szant i szum wzburzonych fal, stawiamy żagle jachtu przy kei, niedługo dopłyniemy do mierzei !









Zabawy z liną: przechodzimy pod liną w rytm muzyki, bawimy się w „ląd-woda” oraz
„morskiego chomika”
Słynni żeglarze i ich odkrycia: opracowujemy w grupach plakaty zawierające informacje
o znanych i odważnych wilkach morskich
Port Kino: wychodzimy na wybrany film animowany
Żeglarskie płaskorzeźby z masy solnej: rzeźbimy między innymi statki, koła ratunkowe, stery
i kotwice
Postać Maui – bohatera mitologii hawajskiej jego legenda i marynarskie zdolności
Ocean w butelce- wykonujemy eksperyment imitujący fale i robimy koktajl z różnych cieczy
badający gęstość wody
Odwiedzamy Tawernę Głodomorów i tworzymy pyszne sałatki

DZIEŃ IV WITAJ POLINEZJO!
Gdzie leży Polinezja? Jak nazywają się przynależące do niej wyspy? Gdzie mieszkają dokładnie
bohaterowie Maui i Vaiana? I dlaczego na wyspach Polinezji nie ma komarów? Rozpoczynamy
poszukiwanie odpowiedzi, przed Nami mnóstwo barwnych krajobrazów i ciekawostek.









Malowanie twarzy i rąk wzorami z Nowej Zelandii : projektujemy polinezyjskie tatuaże
Tworzenie barwnych naszyjników „lei” i ich znaczenie, dowiemy się, co oznacza wręczenie
komuś naszyjnika z kwiatów, muszli, piór i orzechów „kukui”
Muzyka polinezyjska: taniec hula oraz tworzenie instrumentów
Rysowanie mapy Polinezji: praca w grupach
Kolorowe i tropikalne emocje: bawimy się wesoło podczas warsztatów twórczych w Galerii
Arsenał
Gra fabularna „Gdzie jest ptak Kiwi?”. Kto odnajdzie po wskazówkach tego dziwnego ptaka
występującego tylko w Nowej Zelandii?
Postać Moany (Vaiany): malujemy plakaty i wygrywamy upominki
„Lilie wodne”- eksperyment z papierowymi kwiatami

DZIEŃ V TAJEMNICZY LUD MAORYSÓW
Na 7 łodziach zza Oceanu przybywa wojowniczy lud, co ma odwagi w bród. Wódz Tui na pewno da
Nam zadanie i zdecyduje kto Odznakę Wojownika Maorysów dostanie!







Kim jest wojownik maoryski i czym się charakteryzuje tworzymy maxi portret Maorysa
Haka- tradycyjny taniec Maorysów, oglądamy film o tradycji tego tańca
Historia ludu Maorysów i ich tradycje wykonujemy grupowe mapy myśli
Test sprawności wojowników: zabawy sportowe na sali
Rzeźba- lepimy wybrane zwierzęta bądź postaci z filmu za pomocą gliny
Fałszywy nawigator- odkrywamy kto jest oszustem i podaje nam błędne informacje o Vaianie
i jej przyjaciołach, zabawa w grupach
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Wykonujemy tradycyjne spódnice Nowo Zelandczyków i wzorzyste przepaski na czoło oraz
powtarzamy taniec hula
Rysujemy postać wodza Tui
Seans filmowy: „Vaiana i skarb oceanu”



Dyplomy i Odznaki Maoryskich Wojowników
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