
Dzień dobry.

Temat: „W górach”.

1. „Góry to…” –  podczas wykonania zadania dziecko rozwija umiejętność wypowiadania się na

określony temat oraz ćwiczy umiejętność logicznego myślenia. (propozycja zabawy językowej dla

dzieci)

Opis zadania:

 Rodzic  pokazuje  dziecku mapę fizyczną  Polski.  Dziecko mówi,  z  czym kojarzą  mu się  góry.

Następnie rodzic zadaje pytania:  Jak się nazywają góry w Polsce?, Jak wyglądają góry?, Czym się

od siebie różnią?, Co można robić w górach?, Jakie zwierzęta i rośliny można spotkać w górach?,

Jak powinniśmy się zachowywać na szlaku turystycznym?. Rodzic pomaga dziecku zlokalizować na

mapie Góry Świętokrzyskie, Karpaty, Sudety, prezentuje pejzaż górski. 

Ilustracje do zadania:





Położenie Gór Świętokrzyskich



2.  „Góry,  nasze  góry”  –  podczas  słuchania  wiersza  dziecko  rozwija  umiejętność  uważnego

słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat  oraz rozwija pamięć

słuchową. (wiersz do słuchania dla dzieci)

O  pis zadania:  

Dziecko słucha wiersza czytanego przez rodzica. Rodzic wyjaśnia dziecku  pojęcia:  hala,  baca.

„Góry, nasze góry”  Janina Porazińska 

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. 

Po lekturze wiersza rodzic zadaje dziecku pytania: Kto to jest góral?, Gdzie według wiersza góral

wypasa owce?, Co to są hale?, Jak nazywa się góral, który zajmuje się wypasem owiec na halach?  

Hala – obszar  nadający się do wypasu owiec, położony w górach. 

Baca –  osoba wypasającą owce.

3.  „W górach”  –  podczas wykonania zadania dziecko  rozwija umiejętność wypowiadania się na

określony temat oraz ćwiczy umiejętność logicznego myślenia. (propozycja zabawy językowej dla

dzieci)



O  pis zadania:  

Rodzic   zapoznaje dziecko z nazwą najwyższych polskich gór i ich szczytami.  Rodzic   pokazuje

dziecku na mapie Polski pasmo Tatr.  Następnie dziecko stara się odczytać nazwy rzek, które mają

swoje źródła w Tatrach, oraz nazwy miejscowości z tego regionu.  Rodzic  wspólnie z dzieckiem

omawia góralskie tradycje: stroje ludowe, gwarę i potrawy. 





L  ink do filmu – „Kultura góralska – krótki przewodnik”:  

https://zakopane.com/pl/kultura-goralska-krotki-przewodnik/ 



4. „Nasze polskie góry” –  podczas oglądania  filmu dziecko   doskonali  umiejętność uważnego

słuchania, poszerza słownik czynny oraz  informacje o  polskich górach. (film  do oglądania  dla

dzieci)

Link do filmu – „Nasze polskie góry”:

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

5.  Dziecko wykonuje zadania w kartach pracy  część  4 strona 34a (4.43a) –  podczas wykonania

zadania dziecko doskonali percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę

małą.  (dla wszystkich dzieci)

O  pis zadania:  

Dziecko wycina dwustronne puzzle, układa wybrany obrazek oraz  nakleja go na kartce. 

Do wykonania zadania potrzebne będą:

- nożyczki

- klej

- kartka A4

6. „Góry” -  podczas słuchania piosenki dziecko doskonali słuch fonetyczny i fonemowy, ćwiczy

pamięć słuchową oraz rozwija percepcję słuchową.  (piosenka do słuchania dla dzieci)

Link do piosenki – „W góry”:

https://www.youtube.com/watch?v=FDY3HNRUaeE

7.  „Na  ziemi  zostaje”-  podczas  zabawy  ruchowej  dziecko  rozwija  sprawność  fizyczną

i koordynacje wzrokowo – ruchową. (propozycja zabawy ruchowej dla dzieci)

Link do zabawy ruchowej – „Na ziemi zostaje”:

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

8.  „Matematyczna  żaglówka” -   podczas  wykonania  zadania  dziecko  doskonali  liczenie  oraz

koordynacje wzrokowo – ruchową. (propozycja zabawy matematycznej dla dzieci - proszę rozłożyć

treść materiału na kilka dni)



Opis zadania:

Oblicz i pokoloruj pole z wynikiem rozwiązania kolorem odpowiadającym liczbie:

6, 14 – kolor ciemny niebieski

2, 5, 9,  10, 11,  15– kolor jasny niebieski

7 – kolor czerwony

3, 17, 18 – kolor żółty

4, 8 ,  16 -  kolor zielony

12 – kolor pomarańczowy





Życzę miłej pracy i pozdrawiam.

Polak Magdalena


