
PONIEDZIAŁEK  01.06.2020r. 

Temat:  W górach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj obrazek☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nauka piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb

1zRQ 

1. Czy jesteś z Afryki, 

Czy też z Ameryki, 

Nie jest ważne gdzie mieszkamy, 

Bo jesteśmy tacy sami. 

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! 

Chcemy by często tulono nas 

I żeby miło płynął nam czas. 

2. Czy mówisz po polsku, 

Czy też po japońsku, 

Wszyscy dobrze rozumiemy, 

Czego tak naprawdę chcemy. 

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! 

Chcemy by często tulono nas 

I żeby miło płynął nam czas. 
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„Kącik turysty” – działanie dzieci. Dzieci 

przeglądają materiały: zdjęcia, albumy, 

czasopisma dotyczące różnych krajobrazów, 

ciekawych miejsc w Polsce. Gromadzą wszystkie 

te materiały w jednym miejscu. Pod kierunkiem 

R. przygotowują napis: Kącik turysty.  

 „Wędrówka” – masażyk. Dzieci siedzą w kole 

jedno za drugim w odległościach 

umożliwiających im rysowanie po plecach . 

Recytują wiersz i wykonują rysunki:  

Wędrujemy raźno w góry, (dzieci palcami obu 

rąk delikatnie stukają w plecy po obu stronach 

kręgosłupa od dołu do góry)  

Pod nogami mamy chmury. (od dołu pleców do 

góry dzieci rysują pętle wzdłuż kręgosłupa)  

W górze jasne słońce świeci, (w górnej części 

pleców dzieci rysują linie proste od kręgosłupa 

na zewnątrz)  

Nad strumykiem idą dzieci. (dzieci delikatnie 

uderzają palcami po kręgosłupie od dolnej 

części pleców w górę)  

 

Kształtowanie codziennych nawyków 

higienicznych .  

 

 



 „Górskie krajobrazy” – rozmowa z dziećmi na 

temat wiersza Co to jest krajobraz Bożeny Formy 

udzielić odpowiedzi. Słuchają wiersza Bożeny 

Formy . 

 
Co to jest krajobraz  
Bożena Forma  

 
 

To widok pól zbożem pokrytych, zielonych łąk 

dookoła. 

 To szczyty wysokie, skaliste i gładkie tafle 

jeziora. 

To morza wzburzone fale, plaże piaszczyste, 

szerokie. 

 Pagórki pokryte lasami, szumiące rzeki głębokie. 

 

Potrzebny będzie kartonik z wyrazem: krajobraz 

i zadaje dzieciom pytania dotyczące treści 

wiersza: Co to jest krajobraz?; Jakie krajobrazy 

widzimy na zdjęciach?; Który z nich to krajobraz 

górski? Dzieci odszukują góry na mapie, okre-

ślają miejsce ich położenia (na dole mapy). 

Dzieci odczytują nazwy pasm górskich, np. 

Karpaty, Sudety, Tatry. Następnie



Polskie góry – filmik 

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

„Góry”- piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=XRCIk05W7IM 



 „Sokole oko” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem 

KP4.24. Dzieci w KP4.24 na dwóch ilustracjach 

odszukują takie same elementy  

 

Strój podhalański 
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