
Grupa Krasnale –  25 czerwiec 2020r.  

 Witam wszystkie Krasnoludki  

                 Wakacje 

Temat dnia:   W górach 

 

 

 

Zajęcie I 

 

Wesoła powitanka 
  

 

Przywitajmy sie wesoło 

bo dziś taki piękny dzień. 

Teraz zróbmy wielkie koło 

i pokłońmy wszystkim się. 

Tra, la, la, la, tra, la, la 

dzisiaj każdy dobry humor ma. 

 
 

Gimnastyka 

Zestaw ćwiczeń ruchowych 

– „Plażowanie” – każde dziecko stawia stopę na woreczku gimnastycznym lub 

pluszaku. Na dany sygnał podnosi woreczek palcami stopy. Ćwiczenie należy 

wykonywać raz jedną, raz drugą stopą. 

 – „Orzeźwienie” –rozdajemy puste butelki plastikowe. Dzieci przekładają 

butelki z ręki do ręki – z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem, stojąc w 

miejscu, w chodzie i w biegu w  różnych kierunkach. Podrzucają butelki i 

starają się chwycić oburącz.  

– „Pokrzywa” – dziecko  rzuca piłkę, wymieniając warzywa, owoce, krzewy. 

Na słowo pokrzywa dziecko nie łapie piłki. Jeśli się pomyli, robi przysiad. 

Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych 

 

 



Zajęcie II  

 „Tatry – polskie góry” – rozpoznawanie krajobrazu górskiego na 

ilustracjach. Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez ćwiczenia 

równoważne, wzmacniające mięśnie nóg. Wdrażanie do odpowiedzialnego 

przygotowywania się do górskich wędrówek.  

 

    To oscypek.  
Czy wiecie, skąd pochodzi ten ser?  

 

Polecam obejrzeć filmik  jak górale robią ser osypek. 

https://www.youtube.com/watch?v=WtypuMzx_xQ 

Wyrabia się go na Podhalu, w Polskich górach. Zwracamy uwagę, że aby pójść 

w góry na wycieczkę, trzeba się przygotować, mieć odpowiedni ekwipunek: 

plecak, kanapki, ciepłe i zimne picie. Trzeba włożyć wygodne buty 

przeznaczone do górskich wędrówek, wziąć ze sobą mapę i kompas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WtypuMzx_xQ


 

 

   Tatry- góry w Polsce 
     

Mieszkańcami gór są górale.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                górale 



Szukanie na mapie Polski górskich miast oraz największych polskich gór, 

podawanie ich nazw • Wskaż na mapie góry  

  

                    Miasta  i miejsca w górach 

 

           Zakopane  



  

Bieszczady – szczyt Tarnica  

 

 

  

      Zapora w Solinie   



 

 

 Pieniny – Szczyt Trzy Korony  

  

 

    Sudety – Szczyt Śnieżka  



 

 

             Karpacz  
        

 

„Bezpieczeństwo w górach” – bajka edukacyjna  

https://youtu.be/wS4SRvkvLio  

„GOPR Na ratunek” - piosenka dla dzieci  

https://youtu.be/lzXrlZQ7fbw  

 

 „Kogo i co możemy zobaczyć na szlaku”-  rozpoznawanie i podawanie nazw 

zwierząt i roślin górskich.   

 

 „Co możemy zobaczyć na szlaku?”  • Zwierzęta i rośliny górskie  

  



 

                    kozica  

  

 

                        świstak  

  



 

                      niedźwiedź  

  

                             limba  



  

                 szarotka alpejska  

 

                     krokus  



• Kogo i co jeszcze spotkamy w górach?  

  

       góral i  góralka  

  

 

 

 

 

ciupaga  



 

                 kolejka linowa  

  

 

                      wypas owiec  



 „Wyprawa w góry” – zabawa ruchowa. Rozkładamy przeszkody: poduszki, 

zabawki, które posłużą  jako elementy przestrzeni, a dziecko będzie je omijać 

podczas wycieczki w góry. Można włączyć piosenkę  

„Góry”  https://youtu.be/XRCIk05W7IM  

 

Praca z KP2.40 – doskonalenie umiejętności rysowania linii ciągłych. Dzieci 

przyglądają się Toli i Tomkowi. Próbują zgadnąć na podstawie ich strojów, 

dokąd każde z nich wybierze się na wakacje. Następnie rysują linie w labiryncie. 

• KP2.40, kredki  

 

Zajęcie  III  

 „Góry” – obrazy z trójkątów, tworzenie kompozycji według własnego 

pomysłu. Na stolikach są przygotowane trójkąty w kolorze szarym, może być 

gazeta  różnej wielkości (wysokość trójkąta 10–20 cm) oraz trójkąty w kolorze 

zielonym. Dzieci na białych kartkach układają z trójkątów górski pejzaż: szare 

trójkąty to góry, zielone to drzewa.   

 

 



 


