
Temat  tygodnia: „WAKACJE TUŻ - TUŻ”. 

08.VI. 2020 rok (poniedziałek) „W górach”. 

Praca z kartą pracy 4 str.21 – wykonanie zadania według instrukcji rodzica.  

Wycinanie elementów historyjki obrazkowej, opowiadanie o zdarzeniach, układanie 

obrazków w prawidłowej kolejności: wyjazd w góry, powrót z gór. 

 

„Góry” – wysłuchanie wiersza J. Porazińskiej, rozmowa z dzieckiem. 

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. 

Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza oraz gór. Rodzic zadaje dziecku pytania  o znaczenie 

pojęć (rodzic pomaga): hale, góral, szczyt (fotografie poniżej-rodzic pokazuje dziecku). 

Pokazuje mapę Polski (załączniki poniżej), na której dziecko odszukuje góry, określa kierunek 

(na dole mapy). Rodzic odczytuje nazwy pasm górskich, np. Karpaty, Sudety. Następnie 

rodzic zadaje dziecku pytania: Po czym poznajemy, że na pewno jesteśmy w górach? Jak 

nazywamy potoczne mieszkańców gór? Jak nazywa się łąka w górach? Jak nazywa się 

wędzony ser owczy? W jaki sposób można w górach spędzać wakacje, co można robić? Jakie 

zwierzęta można niekiedy zobaczyć podczas górskich wędrówek? 

 

                     Hala Gąsienicowa                                                                          góral 

 



 
najwyższy szczyt Tatr – Rysy 
 

 
 

 



 

                            Śnieżka                                                                       Góry Stołowe 

 

 
 

 

                               Tatry                                                                    Pieniny: Trzy Korony  



„Przekładanie kamieni – zabawa ruchowa z piłką. 
Dziecko stoi w rozkroku w parze z rodzicem (utrwalenie pojęcia „para”), ustawieni plecami 
do siebie. Dziecko trzyma piłkę i podaje ją partnerowi nad głową. Rodzic (musi przykucnąć) 
odbiera ją i podaje dołem, między nogami. Zabawę powtarzamy kilka razy. Następnie 
wprowadzamy utrudnienie – zmianę tempa. Jeżeli dziecko ma rodzeństwo, wówczas zabawę 
tą może wykonać z siostrą lub bratem. 
 
„Torba, plecak i walizka” – nauka piosenki. 
Słuchanie piosenki, omówienie jej treści, zabawa rytmiczno - ruchowa na jej tle (na zwrotce 
dziecko wystukuje rytm, natomiast na refrenie maszeruje po pokoju machając chustką, 
apaszką), nauka piosenki na pamięć.  
Źródło: 
https://www.youtube.com/watch?v=7x7uiZMv5WM 
 
„Tropimy głoskę h” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem kart pracy. 

Dziecko wyszukuje w pokoju lub wymyśla przedmioty/zwierzęta/owoce/warzywa, których 

nazwy  zaczynają się głoską h (rodzic tłumaczy dziecku, że mamy ch oraz h). Dzieli te wyrazy 

na sylaby, układa z nimi zdania, dzieli proste wyrazy na głoski. Następnie wykonuje zadanie  

na kartach pracy 4 str 20 oraz następna – opowiada o obrazku przedstawiających hamak 

(dziecko tłumaczy co to jest). Umieszcza nalepkę z napisem pod ilustracją. Koloruje ramki 

wokół tych przedmiotów, których nazwy zaczynają się głoską h. Rysuje kształt w tunelu oraz 

samodzielnie. 

 

„Idź za przewodnikiem” – zabawa dydaktyczno-ruchowa utrwalająca kierunki. 

Rodzic rozkłada na dywanie szlak ze skakanek, ze sznurka, z gazet. Dziecko ma zawiązane 

oczy, stara się dojść do końca szlaku według instrukcji rodzica, np.: Idziemy do przodu! 

Skręcamy w lewo! Skręcamy w prawo! itd. Zabawę powtarzamy zmieniając układ szlaku. Gdy 

dziecko przejdzie szlak dwa razy, następuje zmiana ról: dziecko jest przewodnikiem  (jeśli 

dziecko ma kłopoty z pojęciami prawo, lewo, wówczas dobrze byłoby, gdyby w tej zabawie 

uczestniczyli oboje rodzice). 

 
 
 
 
 

 

 

 


