
16. 06. 2020r. -  Wtorek – „W górach” 
 
1. Na dobry początek coś szybkiego. Zabawa ruchowa: „Boogie – Woogie – Piosenki dla dzieci” 
 
                                     https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg 
 
2. Popatrzcie na mapę Polski (w towarzystwie Rodzica lub starszego rodzeństwa). Wskażcie miejsca do 
których się dzisiaj wybierzemy – góry. Proszę pokazać dziecku na mapie ważne pasma górskie i przeczytać 
ich nazwy. Zwróćcie uwagę na kolorystykę pasm górskich na mapie. Obejrzyjcie film z którego dowiecie się 
co oznaczają kolory na mapie. Film znajdziecie na stronie: 
  
                                        https://www.youtube.com/watch?v=O0XMC0U_1AI 
 
3. Jak bezpiecznie spędzić czas w górach?. Obejrzyjcie krótki film edukacyjny pt: „Bezpieczeństwo w 
górach”, na stronie: 
                                          https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 
 
A teraz obejrzyj krajobrazy górskie na widokówkach, zdjęciach, w czasopismach lub albumach. 
 
4. Kolejną wyprawę rozpoczniemy zabawą – „Idzie Zuch, wicher dmucha”: 
                                           https://www.youtube.com/watch?v=32ui5rhtq1I  

Dla dzieci które lubią śpiewać, słowa tej piosenki: 

Przygotował zuch dwie nogi, 
Do dalekiej ciężkiej drogi. 
Noga lewa, noga prawa, 

To dla zucha jest zabawa. 
 

Ref: Idzie zuch, wicher dmucha, 
I do tyłu ciągnie zucha, 

Ale zuch się nie przejmuje, 
I do przodu maszeruje. 

 
Przygotował zuch dwie ręce, 

Tylko dwie, bo nie ma więcej. 
Ręka lewa, ręka prawa, 

To dla zucha jest zabawa. 
 

Ref: Idzie zuch, wicher dmucha, 
I do tyłu ciągnie zucha, 

Ale zuch się nie przejmuje, 
I do przodu maszeruje. 

 
Przygotował zuch dwa oka, 
Takie wielkie jak u smoka. 

Oko lewe, oko prawe, 
Oba świata są ciekawe. 

 
Ref: Idzie zuch, wicher dmucha, 

I do tyłu ciągnie zucha, 

 
1 

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg
https://www.youtube.com/watch?v=O0XMC0U_1AI
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=32ui5rhtq1I


Ale zuch się nie przejmuje, 
I do przodu maszeruje.  

  

5. Wysłuchajcie przeczytanego przez Rodzica wiersza J. Porazińskiej pt. „Góry nasze góry” 

Góry nasze, góry ! Hale, nasze hale! 

Kto was zna tak dobrze, Jako my, górale! 

Góry nasze góry! Wy, wysokie szczyty! 

Kto was przewędrował? Góral rodowity. 

Rodzic zadaje dzieciom pytania lub wyjaśnia znaczenie pojęć: hale, góral, szczyt. Pokazuje dziecku na 
mapie góry i odczytuje nazwy pasm górskich (Karpaty, Sudety, Tatry).  

Po czym poznamy że jesteśmy w górach?  
Jak nazywa się owczy ser? 
W jaki sposób można w górach spędzić wakacje? 
Jakie zwierzęta można zobaczyć podczas górskich wędrówek? 

 
6. Tropimy głoskę „h” – zabawy słuchowe. Posłuchajcie i nauczcie się na pamięć rymowanki: 

Hela hamak zawiesiła 
i się na nim położyła. 

Hopsa, hopsa, dana, dana, 
ta zabawa jest udana. 

Które wyrazy zaczynają się głoską „h” ? A może w domu znajdziecie przedmioty rozpoczynające się na 
głoskę  „h”, np. hulajnoga … 
 
7. Praca plastyczna. Malowanie gór farbami na pogniecionej kartce: 

Przygotuj: farby plakatowe, kartkę, pędzelek, kartkę z bloku technicznego. Dziecko formuje z 
pogniecionego papieru pasmo górskie, przykleja je na kartce z bloku technicznego; maluje farbami 
plakatowymi na różne odcienie brązu; maluje drzewa iglaste u podnóża gór. 
8. Na koniec trochę ruchu. Pożegnamy się „na wesoło” z klaskaniem i tupaniem przy piosence pt. 
„Pożegnamy się wesoło”: 
                                              https://www.youtube.com/watch?v=xfOFlrqIYnE 
 
Zadania dodatkowe dla chętnych: 

(1)  Trochę matematyki? ,,Juhasowe liczenie". Przygotuj 10 patyczków (liczmanów) symbolizujących 
owce (mogą to być fasolki, piłeczki, klocki, zakrętki, itp.) i postępuj zgodnie ze wskazówkami z 
wiersza. 

Na hali, na hali 

juhas 6 owiec pasie 

dziecko rozkłada 6 liczmanów 

Jedna mu uciekła, 
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dogoń ją, juhasie 

Dziecko odkłada 1 liczman- ile jest owiec? 

Na hali, na hali 

juhas owce pasie 

Jedna się zgubiła , 

szukaj jej , juhasie 

Dziecko odkłada 1 liczman- ile jest owiec? 

Na hali, na hali 

tak się raz zdarzyło, 

miał juhas mało owiec, 

lecz dwie mu przybyło 

Dziecko dokłada 2 liczmany - ile jest owiec? 

Na łące, na łące, 

tam gdzie siana kopce, 

przyszły do juhasa 

cztery obce owce. 

Dziecko dokłada 4 liczmany - ile jest owiec? 

Pilnuj swoich owiec, 

góralski juhasie, 

noc spędzą w zagrodzie, 

ty czuwaj w szałasie. 

Układanie działań przy pomocy znaków =, -, +. Można również zapisywać działania. 

Spróbuj ułożyć własne działania. Powodzenia!!! 
Dla chcących więcej matematyki, polecam stronę : https://www.matzoo.pl 
Znajdziecie tu proste zadania do wykonania on-line. 
 
10. Dla ciekawych dzieci – bajka edukacyjna pt. „Bezpieczne wakacje w górach”, na stronie: 
 
                                         https://www.youtube.com/watch?v=2PrteVYHb7g 
 
                                                                                                              Miłej zabawy. 
                                                                                                                 Pani Ania 
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