
Witam serdecznie wszystkie „Skrzaty”! 

 

Temat tygodnia: Wakacje 

Data: 22.06.2020r.Temat dnia: W górach - bezpieczne wakacje  

 

PROPOZYCJA DO ZAJĘĆ  - TEMAT DNIA: W górach  

I. Część:  

1. Powitanka „Wszyscy są, witam Was” 

https://youtu.be/h9wMpq8kqkA 

Wszyscy są, witam Was – klaszczemy  w swoje ręce 

zaczynamy już czas – rytmicznie dotykamy rąk osoby, która stoi naprzeciw   

Jestem ja – wskazujemy na siebie 

jesteś Ty – wskazujemy na osobę stojącą naprzeciw 

raz, dwa, trzy – klaszczemy 3 razy nad głową 

 

2. Ćwiczenia poranne: 

• „Delikatnie” – lekki bieg za Rodzicem w dowolnych kierunkach. 

• „W górę i w dół” – dziecko stoi w lekkim rozkroku. Na raz powoli unosi ręce i robi głęboki 

wdech, a na dwa swobodnie je opuszcza i robi wydech. 

• „Hop, hop!” – w rytm bębenka/ uderzenia w dwie łyżki/ dziecko miarowo przeskakuje z jednej 

nogi na drugą i równocześnie klaszcze w dłonie.  

• „Swobodnie” – w swobodnym zwisie tułowia dziecko naprzemiennie dotyka lewą ręką prawej 

stopy, następnie prawą ręką lewej stopy. 

• „Gęsiego” – dziecko maszeruje za Rodzicem i wykonuje przy tym dowolne ruchy, np. unosi 

ramiona w górę, na boki, ugina nogi, porusza głową. 

 

3. Dni tygodnia – przypominamy sobie  nazwy dni tygodnia – dzisiaj mamy poniedziałek, wczoraj była 

….., a jutro będzie …….. 

Piosenka „Dni tygodnia”  

https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ 

 

4. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – piosenka „Myję ręce” 

https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4 

 

5. Zabawa wyciszająca: „Budujemy ciszę” 

https://youtu.be/tb5TAMjnNvM 
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II. 1. „Góry” -  bezpieczne wakacje, szukanie na mapie polskich górskich miast oraz największych 

polskich gór. 

1. Zanim wybierzemy się na wycieczkę w góry, posłuchaj wiersza „Bezpieczne wakacje”, w którym jest 

dużo ważnych rzeczy dotyczących zasad bezpieczeństwa  

 „Bezpieczne wakacje”  

Gdy na wakacjach z rodzicami wypoczywasz, 

Dużo niezwykłych przygód przeżywasz. 

Nie zapomnij jednak o rzeczy ważnej, 

By bezpieczeństwo zachować w sytuacji każdej. 

Przez ulicę przechodź tylko na pasach zebry, 

Na zielonym świetle i rozglądając się bez przerwy. 

Wychodząc na słońce, nakrycie głowy zakładaj, 

A na całe ciało krem przeciwsłoneczny nakładaj. 

Podczas kąpieli, bądź zawsze pod okiem dorosłego, 

By żaden wypadek nie zdarzył Ci się kolego. 

Podczas burzy, nie wybieraj się w góry, 

A także gdy za oknem, krajobraz jest szaro- bury. 

W pobliżu ulicy się nie baw nigdy, 

By samochód, autobus czy tramwaj nie zrobiły Ci krzywdy. 

Będąc w lesie, śmieci nie wyrzucaj, 

Nie rozpalaj ogniska i ciszy nie zakłócaj. 

Nie przyjmuj też nic od nieznajomego, 

Bo przydarzyć może Ci się coś bardzo niedobrego.  

O numerach alarmowych nie zapominaj, 

Niech je wraz z Tobą powtórzy cała rodzina.     

997- to telefon na policje, 

tam niepokojące sytuacje możesz zgłosić wszystkie. 

998- wykręcasz, gdy pożar zauważysz, 

bo wtedy dodzwonisz się do pożarnej straży. 

999- to numer na pogotowie, 

dzwoniąc tam możesz innym i sobie uratować zdrowie. 

Gdybyś jednak, tych wszystkich numerów nie umiał zapamiętać, 

Wystarczy o jednym ogólnym numerze pamiętać. 

112- tam możesz wszystko zgłosić 

i o każdy rodzaj pomocy poprosić.  

 

2. Możesz posłuchać piosenek o numerach alarmowych, o których była mowa w  wierszu:  

„Halo, panie policjancie” – utrwalenie numeru 997 

https://youtu.be/2sk-r_j0vGc 

Strażak Tomek. Piosenki dla dzieci utrwalenie numeru 998 

https://youtu.be/DEscYD5fCGM 

Karetka pogotowia utrwalenie numeru 999 

https://youtu.be/vJFykFWgWsw 

Piosenka 112 Numer alarmowy 

https://youtu.be/R3Qp8KfJSHw 
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3. Co należy zabrać w góry wysłuchaj piosenki „W góry”  

https://youtu.be/FDY3HNRUaeE 

4. Praca z KP4.36 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, dekodowanie.  

5. Szukanie na mapie polskich górskich miast oraz największych polskich gór, podawanie ich nazw 

• Wskaż na mapie góry 

 
• Tatry – najwyższe góry w Polsce najwyższy szczyt Rysy 

 

https://youtu.be/FDY3HNRUaeE


• Zakopane 

 

Zadanie dla chętnych dzieci – wycieczka po górach z wykorzystaniem kamer internetowych: 

https://kolej-kasprowy.webcamera.pl/ 

https://szymoszkowa.webcamera.pl/ 

https://krupowkidolne.webcamera.pl/ 

• Bieszczady – szczyt Tarnica 

 

• Solina  

 
https://www.bieszczady.live/kamery-bieszczady/solina-widok-na-zalew 

https://kolej-kasprowy.webcamera.pl/
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• Pieniny – szczyt Trzy Korony 

 

https://splyw-dunajcem.webcamera.pl/ 

• Sudety – szczyt Śnieżka 

  

• Karpacz 

       

https://www.karpacz.pl/kamery-w-karpaczu 

5. „Bezpieczeństwo w górach” – bajka edukacyjna 

https://youtu.be/wS4SRvkvLio 

6. „GOPR Na ratunek” - piosenka dla dzieci 

https://youtu.be/lzXrlZQ7fbw 

https://splyw-dunajcem.webcamera.pl/
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2. „Kogo i co możemy zobaczyć na szlaku”” -  rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt i roślin 

górskich.  

1. „Co możemy zobaczyć na szlaku?”  

• Zwierzęta i rośliny górskie 

 
kozica 

 
świstak 

 
niedźwiedź 

 
limba 

 
szarotka alpejska 

 
krokus 

• Kogo i co jeszcze spotkamy w górach? 

 
góral, góralka 

 
ciupaga 

 
oscypek 

 
góralski sweter wełniany 

 
zakopiańskie korale 

 
kolejka linowa 

 
wypas owiec 

 
szlaki turystyczne 

 
schronisko górskie 

 

4. Praca z KP4.37 – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, pobudzanie 

kreatywności. 



5. „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 

 

6. Piosenka „Do widzenia przedszkole”  

https://youtu.be/L8g7oeL3QKY 

1. Gdy szedł wrzesień przez zielony las, w deszczu z parasolem, 

Wszystkie dzieci wtedy pierwszy raz, witały przedszkole. 

Ref. Podajemy ręce do zabawy w kole  

przy naszej piosence witamy przedszkole 

oraz naszą panią, lalki, piłki misie  

witamy już dzisiaj witamy! 

2. Przyszła zima, zagrał mroźny wiatr gwiżdże już na polach. 

Sypnął śniegiem, pozostawił ślad w drodze do przedszkola. 

Ref. Podajemy ręce do zabawy w kole  

przy naszej piosence wesoło w przedszkolu 

jest i nasza pani, lalki, piłki, misie  

zabawa to dzisiaj zabawa. 

3. Już jaskółka, biało-czarny ptak, gniazdo ma w stodole. 

Wkoło zieleń, to już lata znak, czas żegnać przedszkole. 

Ref. Podajemy ręce do zabawy w kole  

przy naszej piosence żegnamy przedszkole 

oraz naszą panią, lalki, piłki misie  

żegnamy już dzisiaj, żegnamy. 

 

7. Naucz się wiersza na pamięć „WAKACJE” 

Pojedziemy na wakacje razem z mamą, razem z tatą. 

Zabierzemy piłkę, namiot i skakankę. Co ty na to? 

Słońce, woda, las już czeka, wszystkie dzieci woła. 

Zabawimy się wesoło przed powrotem do przedszkola. 

 

 

 

Dziękuję, pozdrawiam,  

miłego dnia i super zabawy!!!  

                                                                     Do zobaczenia jutro! 
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III. Część dnia: 

1. Relaksacja: Kładziemy się na poduszce i słuchamy muzyki relaksacyjnej dla dzieci: 

https://www.youtube.com/watch?v=YxfnUPqWV0k 

2. „Numery alarmowe” Agata Dziechciarczyk – utrwalenie numerów alarmowych 

TELEFONY ALARMOWE KAŻDY MUSI ZNAĆ, ŻEBY WIEDZIEĆ, CO MA ROBIĆ, A NIE TYLKO STAĆ. 

 

112 TO JEST NUMER JEDEN NAJWAŻNIEJSZY 

ZAPAMIĘTAJ, BY SKORZYSTAĆ BĘDZIESZ BEZPIECZNIEJSZY. 

 

999 TRZY DZIEWIĄTKI MOI MILI POGOTOWIE WZYWAJĄ 

NUMER TEN RATUJE ŻYCIE ZAPAMIĘTAJ NALEŻYCIE. 

 

998 DZIEWIĘĆ, DZIEWIĘĆ, OSIEM JESTEŚ WAŻNYM KTOSIEM 

NUMER DO STRAŻY ZNAJ I W POTRZEBIE POMAGAJ! 

 

997 DZIEWIĘĆ, DZIEWIĘĆ, SIEDEM JESZCZE NUMER JEDEN 

POLICJANTÓW WZYWA, GDY WYPADEK BYWA 

ZAPAMIĘTAJ NUMER TEN, GDY POCZUJESZ LĘK, 

ŻE COŚ ZŁEGO DZIEJE SIĘ, DZWOŃ NIE WAHAJ SIĘ 

 

3. „Numery alarmowe dla dzieci” – bajka edukacyjna 

https://youtu.be/kzMubL2dHAk 

 

3. „Górskie szczyty” – (kolorowanka poniżej) 

 

Dziękuję, pozdrawiam,  

miłego dnia i super zabawy!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=YxfnUPqWV0k
https://youtu.be/kzMubL2dHAk


 
 


