DZIAŁANIE NA STACJACH
STACJA EKOLOGICZNA
Dzieci układają puzzle ekologiczne „Drzewo Smoka Strachoty”. Następnie uczą się rymowanki ekologicznej.
Kończą pantomimą od drzewka do nasionka wykonywaną do muzyki.
STACJA PLASTYCZNA
Na tej stacji uczestnicy przygotują pamiątkę w postaci pocztówki. Każdy przedszkolak będzie mógł stworzyć
swoją własną, imienną, kartkę ze Smokiem Strachotą.
Stworzymy tu także eko-wizytówkę, którą oznaczone zostaną drzewka ze Stacji Ekologicznej. Owe drzewka
zostaną zasadzone na terenie Przedszkola każdej uczestniczącej grupy. Będą to pamiątki, które dzieci
zabiorą ze sobą, aby wspomnienia z Rajdu dotarły poza teren Parku Szczytnickiego
STACJA SPORTOWA
Stacja ta łączy ruch z zabawą, położona jest na łączce, za Ogrodem Japońskim, oznaczona kolorowymi
chorągiewkami przyciąga uwagę małych uczestników rajdu. Zadania dostosowane są dla przedszkolaków,
mobilizują maluchy do aktywności i precyzji ruchowej. Pieczątkę można tu zdobyć wykonując zadania
sportowe przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli gimnastyki korekcyjnej. Od 2
lat na stacji tej pomagają wolontariusze z Europy z projektu Erasmus+, Dzieci mogą więc sprawdzić tu swoją
znajomość języka angielskiego i przywitać się z nimi po angielsku: „Hello, how are you?”
STACJA TEATRALNO - HISTORYCZNA
Na tej stacji dzieci będą odtwarzały legendę „Mostek czarownic”. Przy pomocy akcesoriów muzyki i strojów
będą brały aktywny udział w animacji. Animację będzie prowadził animator. Dzieci będą uważnie słuchały i
improwizowały.
STACJA MUZYCZNA
Na tej stacji, będzie głośno i wesoło oraz przede wszystkim melodyjnie. Przy akompaniamencie rytmicznych
bębnów i innych instrumentów dzieci nauczą się, a raczej poćwiczą brzmienie krótkiej piosenki napisanej na
okoliczność rajdu Smoka Strachoty, a wykonanie finałowe zaśpiewają wszyscy razem na stacji końcowej tekst i melodia piosenki przekazywane są wcześniej uczestnikom Rajdu.
STACJA FINAŁOWA
Tu następuje weryfikacja kart i zbieranych pieczątek przez uczestników. O ukończeniu rajdu świadczy 5
pieczątek na karcie, po jednej zdobywanej na każdej stacji. Teraz już na przedszkolaków czeka zasłużony
odpoczynek ze słodkim pączkiem i pożywnym sokiem oraz innymi przekąskami. Uroczyste zakończenie rajdu
Smoka Strachoty odbywa się na placu przy fontannie. Dzieci śpiewają piosenkę Smoka Strachoty, następnie
wszystkie grupy, które ukończyły rajd, otrzymują pamiątkowy dyplom i nagrodę. Każdy maluch otrzyma jakiś
drobiazg, a większa nagroda przewidziana jest dla całej grupy przedszkolnej. Na koniec będzie można też
podziwiać pokaz fontanny, ze specjalnym repertuarem dla najmłodszych

