
Zapraszam Was do dalszej wspólnej zabawy. Wykonane przez Was prace składamy w teczkach. Możecie 

dokumentować swoją działalność poprzez wykonywanie zdjęć i wysyłanie ich do pani Ewy SMS. 
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Dzień 1 Poznajemy góry 

                                           
 

 

 
1. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – Widok na góry.  

 

 

Zdjęcia/pocztówki przedstawiające górskie krajobrazy. Dzieci oglądają zdjęcia 

przedstawiające górskie krajobrazy. Wypowiadają się na ich temat i wymieniają 

charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego. R. uzupełnia ich wypowiedzi. Następnie 

rozkłada przed dziećmi widokówki przedstawiające krajobraz górski (pocięte na 2 lub 4 części). 

Dzieci składają je w całość. 

 

 

 

 



 

                         

 

 

 

              
 



 
 

 

 

 
 

 

 



2. Wycieczka w góry – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller 

 Jak dobrze nam zdobywać góry 

 

       Rodzice uwielbiali górskie wyprawy. Kilka razy w roku pakowali plecaki i wyruszali na 

szlak. – Jeszcze trochę podrośniecie i wybierzemy się w góry wszyscy razem – obiecywał 

dzieciom tata. – Ale kiedy to będzie? – niecierpliwił się Olek. – Może już niedługo… – 

uśmiechnęła się mama. – Maj jest w tym roku taki piękny… To chyba tatę przekonało, bo już 

następnego dnia zaczął planować pierwszy rodzinny rajd. – Chcecie zobaczyć, dokąd 

pójdziemy? – zapytał, rozkładając mapę. – Najpierw szlak poprowadzi nas wąwozem, potem 

kawałek przez las i wyjdziemy na grań. – Na co? – nie zrozumiała Ada. – Grań to inaczej grzbiet 

górski – wyjaśniła mama. – Zobaczycie, jak pięknie wyglądają wiosną górskie łąki zwane przez 

górali halami. – Tylko pamiętaj: żadnego marudzenia – upominał siostrę Olek. Trzeba 

przyznać, że Ada bardzo się starała. Szła dzielnie i nie narzekała, chociaż po dwóch godzinach 

marszu poczuła się trochę zmęczona. – A daleko jeszcze do tych halek? – zapytała. – Do hal? 

– roześmiała się mama. – Bliżej niż myślisz. Rzeczywiście, gdy tylko wyszli z lasu, Ada aż 

krzyknęła z zachwytu. – Są!!! Są hale!! Są baranki i pan barankarz w kapeluszu!!! – Pan 

barankarz nazywa się baca – uśmiechnął się tato – a pomaga mu dwóch młodych juhasów. 

Zobacz, są jeszcze tacy pasterze, co biegają na czterech łapach i szczekaniem zaganiają 

owieczki do stada. Ten większy ma na imię Bacuś, a ten mniejszy – Gronik. Była jeszcze 

Dolina…– Dolina ma szczeniaki i musi się nimi zajmować – uśmiechnął się baca i zaprosił całe 

towarzystwo do bacówki, czyli drewnianej, okopconej jałowcowym dymem, chatki, gdzie nad 

paleniskiem wędziły się żółte góralskie serki zrobione z owczego mleka. – Weźmiemy sobie 

takiego świeżutkiego oscypka na kolację – obiecał tata. Baca zapakował serek, po czym 

postawił na stole cztery drewniane kubki, do których nalał czegoś, co wyglądało jak kefir. – To 

żętyca. Zostaje po zrobieniu oscypków – wyjaśniła mama. – Jest bardzo zdrowa. W smaku 

trochę przypomina maślankę. – Żętyca… – powtórzył Olek, żeby lepiej zapamiętać. – A wiecie, 

jak się nazywa to, czym się podpieram? – zapytał baca, mrużąc jedno oko. – Laska? – 

próbowała zgadnąć Ada. – Raczej… siekierka – poprawił ją Olek. – Nie jest to siekiera i nie 

jest to laga. To, czym się podpieram, to moja ciupaga – zrymowało się bacy, który, bardzo 

z siebie zadowolony, podkręcił wąsa i po chwili zastanowienia dokończył. – To, co góral ma 

na nogach, kierpcami się zowie. Nie ma spodni ino portki, kapelusz na głowie. Cuchą się 

owinie, kiedy wiatr na hali, a gdy słonko zajdzie, to watrę rozpali. To dopiero była łamigłówka. 

Na szczęście mama z tatą znali się na góralskiej mowie i wyjaśnili, że kierpce to skórzane 

góralskie buty, cucha to wełniane góralskie okrycie, coś w rodzaju krótkiej peleryny, a watra – 

ognisko. – Mamuś, a dlaczego górale mówią… inaczej niż my? – zapytał Olek późnym 

popołudniem, gdy dotarli już do schroniska. – Mówią po swojemu, czyli gwarą – wyjaśniła 

mama. – Ludzie mieszkający w różnych regionach Polski różnią się od siebie: językiem, 

strojem, zwyczajami… – Sami się o tym przekonacie, kiedy odwiedzimy Śląsk albo Kaszuby 

– włączył się do rozmowy tato. – A kiedy odwiedzimy? – zapytał Olek, który zdążył już nabrać 

ochoty na kolejną rodzinną wyprawę.  

 



3. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. 

R. zadaje pytania: 

− Co ciekawego zobaczyli Olek i Ada podczas pobytu w górach? 

 − Dlaczego baca mówił językiem niezrozumiałym dla Olka i Ady? 

4. Pamiątki z gór. 

Układanie elementów. Ciupaga, oscypek ,kapelusz góralski z  piórkiem, pluszowa owieczka. 

R. pokazuje dzieciom charakterystyczne dla regionów górskich elementy, np.: ciupagę, 

oscypek, kapelusz góralski z piórkiem, pluszową owieczkę. Pyta dzieci, czy wiedzą, jak się  

nazywają te elementy i co o nich wiedzą.  

 

 



 

 

 

 

 



5. Zastanów się, czego brakuje. Wytnij brakujący obrazek i naklej go  w puste miejsce. 

 

 

 

 

6. Zabawy konstrukcyjne – Wysokie góry. Zdjęcie przedstawiające góry, kolorowe klocki. 

R. umieszcza na stole zdjęcie przedstawiające góry. Zwraca uwagę dzieci na zróżnicowaną 

wysokość i na kształt gór. Dziecko buduje góry, omawia swoją budowlę. 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 2  Tematyka dnia: ŻYJEMY ZDROWO I KOLOROWO 

 

1.Tańcząca woda – ćwiczenie oddechowe. Dla  dziecka: kubek z wodą i słomka. Dzieci zajmują 

miejsca przy stolikach. Każde z nich otrzymuje kubek z wodą i słomkę. Dzieci nabierają 

powietrze nosem i powoli dmuchają w słomkę. Obserwują, w jaki sposób powietrze wydostaje 

się z  wody. Zabawę powtarzamy, zmieniając sposób dmuchania na krótki, przerywany.  

2. Nauka rysowania dla dzieci - Rysowanie domu |       CzyWieszJak 

https://www.youtube.com/watch?v=ndwTxi9bgXU 

 

3.Ekologiczny dom - bajka edukacyjna https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

4. Połącz takie same obrazki- ćwiczenia na spostrzegawczość 

 

 

 
 
5. Podziel wyrazy na sylaby  - Czy umiesz podzielić na sylaby swoje imię? 

https://www.youtube.com/watch?v=ndwTxi9bgXU
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs


 

 

 

 

6. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym - Bajeczka dla przedszkolaka 

https://www.youtube.com/watch?v=qUUK8SyZyBw 

 

7.  Słuchanie piosenki  Śpiewające Brzdące - Przegoń wirusa - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

 

 

 

Kochane dzieci pamiętajcie o myciu rączek!!!!! 

 

 

 

Dzień 3  Tematyka dnia:  Od gór do morza 

https://www.youtube.com/watch?v=qUUK8SyZyBw
https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4


 

 

 

 
1.MORSKIE PRZYGODY WOJTKA KWIOKA I NIEDŹWIADKA TUTU – Bajkowisko.pl – bajka 

dla dzieci (audiobook) https://www.youtube.com/watch?v=TQFb6HFYp-Q 

 

2.Zabawa dydaktyczna inspirowana wierszem Iwony Róży Salach Wycieczka.  

 

 

Pojedziemy na wycieczkę: wrr, wrr, wrr, 

 wezmę misia i bułeczkę: mniam, mniam, mniam.  

Autem szybko wyruszamy: tur, tur, tur,  

cały wielki świat zwiedzamy: tup, tup, tup.  

Tak się kręci kierownica: brum, brum, brum,  

a tak światem się zachwycam: ach, ach, ach.  

Wycieraczki tak mrugają: i, i, i, 

 a tak w radiu jazz śpiewają: daba, daba, daba, dam.  

 A gdy wszystko już zwiedzimy, to do domu powrócimy.  

Posiedzimy chwilę w kątku i zaczniemy od początku.  

Pojedziemy na wycieczkę … 

 

 

 3.Wyjazd nad morze. 

R. zaprasza dzieci w podróż. Odtwarza odgłos morza. Odgłosy natury - szum morza: 

Relaxation Music https://www.youtube.com/watch?v=5CS_sySo-aU 
 

Pyta dziecko, czy wie, gdzie dojechało. Następnie gromadzi dziecko w miejscu, gdzie 

umieścił obrazek przedstawiający latarnię morską. 

  
 

latarnia 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TQFb6HFYp-Q
https://www.youtube.com/watch?v=5CS_sySo-aU


Dzieci czytają z R. wyraz latarnia, dzielą jego nazwę rytmicznie (na sylaby). R. pyta dzieci, 

czy widziały latarnię i co wiedzą na jej temat. R. przekazuje kilka ciekawostek na temat 

latarni morskiej. 

Najwyższa latarnia w Polsce stoi w Świnoujściu. Ma 68 m wysokości . 

Najniższa latarnia w Polsce stoi w Jastarni. Jej wieża ma 13,3 m wysokości. 

Najwyżej położona latarnia w Polsce to KIKUT k/Wisełki. Postawiona jest na 76-metrowej 

wydmie, a więc wyżej niż wysokość naszej najwyższej latarni. 

Najstarsza latarnia w Polsce to Rozewie. Obecną latarnię uruchomiono 15 listopada 1822 

r. Mieści się w niej muzeum latarnictwa. 

Najmłodsza latarnia w Polsce to Gdańsk Port Północny. Uruchomiono ją 18 czerwca 1984 

r. 
Największy zasięg ma latarnia w Rozewiu - 26 Mm, a najmniejszy czerwone światło latarni 

w Świnoujściu - 9 Mm. 

 

 

 

4.     Zabawa Wzory z muszelek. Małe muszle.  

 

 

R. pyta dzieci, co można znaleźć nad morzem na plaży. Informuje je, że nad morzem jedną 

z popularnych zabaw dzieci jest zbieranie muszelek i układanie z nich wzorów. Wysypuje 

muszelki na dywan. Dzieci zbierają muszelki, a następnie układają z nich dowolne wzory. Jeśli 

R. nie ma muszelek, może posłużyć się elementami wyciętymi z papieru i poprosić dzieci, żeby 

wyobraziły sobie, że to muszelki. 

 

5. Pokryj szablon muszelki klejem, a następnie wysyp kaszą manną. 

 

 

 

 

 
 

 



Dzień 4  Tematyka dnia:  Zabawy nad morzem 
 

 

 

 
 

2. Zabawa ruchowo taneczna - Na ziemi zostaje 

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

 

 

 

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


3.Rysuj po śladzie, pokoloruj rysunek 

 

 

4. Słuchanie wiersza  RAZ NA PLAŻY 

 

Raz na plaży sobie stałam, 

morskie fale podziwiałam. 

Podziwiałam żółty piach 

i tłum taki, że aż strach! 

Podumałam, popatrzyłam, 

podziwianiem się zmęczyłam. 

Zawołałam:  

- Ten, kto chce, 

niech podziwia teraz mnie! 

5.  Relaks na plaży. https://www.youtube.com/watch?v=mai_J-9VfFQ Fale na Morzu i 

Mewy. 

 

 R. zaprasza dzieci do zajęcia wygodnej pozycji na dywanie. Włącza nagranie odgłosów 

morza. Dzieci wypoczywają. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mai_J-9VfFQ


Dzień 5 Tematyka dnia:  Na wsi i w mieście  

1.Deska - My3 Ćwiczymy Razem My3 - TV dla Dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE 

 

 

2.Wskaż, który obrazek przedstawia miasto, a który wieś.  Wymień charakterystyczne cechy 

danego środowiska. Powiedz, gdzie ty mieszkasz. 

 

 
 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE


 
 

 

 
 

 

3.Zabawy badawcze   https://www.youtube.com/watch?v=5hwCjXFDu8k 

 Niepękające Bańki Mydlane - JAK JE ZROBIĆ? My3 - TV dla Dzieci 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5hwCjXFDu8k


4. Z jakich figur powstał ten dom? Wymień je, a następnie pomaluj . 

 

 

 
 



 

 

 

5.Śpiewanie piosenki  Śpiewające Brzdące - Przegoń wirusa - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

 

 

 

Kochane dzieci pamiętajcie o myciu rączek!!!!! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4

