
 

Temat tygodnia Wakacje 

22.06.2020r. poniedziałek Temat dnia: ”W górach” 

1. Taniec  „Góry do Góry”  

https://www.youtube.com/watch?v=Nj-Qv2N8e1o 

2. Nasze polskie góry! filmik dla dzieci - https://www.youtube.com/watch?v=oGjfOzvojwg 

Muzyka góralska (kapela)- https://www.youtube.com/watch?v=2dyr6gGWTuc 

Bieszczady, Tatry, Karkonosze, Pieniny- https://www.youtube.com/watch?v=RIU85-XUVao 

2.„Góry to…”- zabawa słowna. Zabawa w skojarzenia. Dziecko mówi z czym kojarzą mu 

się góry dokańczając rozpoczęte zdanie: „Góry to…”. 

3. „Wspinaczka górska”- zabawa ruchowa. 

Jesteśmy w górach, wspinamy się wysoko (kolana unosimy wysoko w górę), idziemy ciężko 

pod górę. Hurra, jesteśmy na szczycie! (dziecko staje na palach oraz wyciąga wysoko ręce do 

góry). Rozglądamy się dookoła, w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo i prawo. (wykonujemy 

przy tym skręty). Schodzimy na paluszkach w dół. 

4.Praca z KP 4. 36 i 37 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej. 

5. „Wakacyjne akcesoria”- zabawa dydaktyczna 

Rodzic wkłada do małego plecaka przedmioty, które kojarzą się z wakacjami np. okulary 

przeciwsłoneczne, czapka z daszkiem, sandały itp. Dziecko z zasłoniętymi oczami losuje  

z plecaka dowolny przedmiot. Zadaniem dziecka jest określenie, co to jest i do czego służy.  

Po odsłonięciu oczu następuje weryfikacja udzielonych odpowiedzi. 

6. Nauka piosenki „Lato w kawiarence”  B. Gowik 

https://www.youtube.com/watch?v=3jqBO3x6Kxs 

1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence, 

Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce. 

I zaprasza na wakacje teraz, już! 

Ref: 

Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas! 

Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las. 

Na mchu i cieplej trawce przy tobie poleżeli. 

Na ptaki popatrzyli i wracać stad nie chcieli. 

Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry. 

Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nj-Qv2N8e1o
https://www.youtube.com/watch?v=oGjfOzvojwg
https://www.youtube.com/watch?v=2dyr6gGWTuc
https://www.youtube.com/watch?v=RIU85-XUVao
https://www.youtube.com/watch?v=3jqBO3x6Kxs


2. Już wola do nas lato, kapelusz ma na głowie. 

I niesie dla nas lody w polewie malinowej! 

„Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”. 

Ref: 

Lato, ach, lato….. 

3. I letnia dyskoteka wesoło nas zaprasza. 

Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze! 

Bo wakacje to atrakcje – teraz, już!. 

Ref:  

Lato, ach, lato….. 

7. „Góry”- praca plastyczna  

 

Materiały: 

 biały karton, 

 farby (niebieska, zielona, szara, biała), 

 pędzle, 

 zielona bibuła, 

 szary papier, papier pakunkowy, 

 klej, 

 nożyczki, 



 

Karton malujemy farbami (górna część na niebiesko, dolna na zielono). Po wyschnięciu 

gnieciemy papier pakunkowy i tworzymy z niego góry. Przyklejamy je na karton i malujemy 

szarą i białą (na szczytach) farbą. Tniemy bibułę i robimy z niej świerki. Przyklejamy je na 

karton. 

 

W Polsce góry leżą na południu, czyli na dole mapy. 

 

 

Najwyższe polskie góry to Tatry, a najwyższy szczyt- Rysy. Najbardziej znany tatrzaoski szczyt to 

Giewont. 



 

Najbardziej znane polskie górskie jezioro to Morskie Oko. 

 

Za stolicę polskich Tatr uważa się Zakopane. 



 

Tarnica stanowi najbardziej atrakcyjny punkt widokowy w polskich Bieszczadach. 

 



 

Beskidy to pasmo górskie w Karpatach. 
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