
 ŚRODA – 29.04.2020 r.                                     

Temat dnia: Nasze piękne góry.  

   

1.  Wprowadzenie do tematu zajęć .

Rodzic rozkłada na dywanie mapę i pokazuje, gdzie w Polsce

znajdują się góry (załącznik poniżej - wykorzystany ze strony: 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/POLSKA7.jpg  )   .          

2. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej „Widok na góry”.

Dziecko ogląda zdjęcia przedstawiające górskie krajobrazy.

Wypowiada się na temat ilustracji i wymienia charakterystyczne

elementy  krajobrazu  górskiego.  R.  uzupełnia  jego  wypowiedź.

Następnie rozkłada przed dzieckiem widokówki przedstawiające

krajobraz górski pocięte na 2 lub 4 części. Dziecko składa je w

całość (załączniki poniżej). 

3. Zabawy konstrukcyjne „Wysokie góry”.

Rodzic  pokazuje  ilustrację  przedstawiającą  góry,  zwraca

uwagę na  ich  zróżnicowaną wysokość  i  kształt.  Następnie  daje

dziecku klocki i razem z nim buduje z nich góry. Potem omawiają

wykonane góry, wskazują, które są wysokie, a które – niskie. 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/POLSKA7.jpg


ZADANIE DLA CHĘTNYCH DZIECI

*4.  Słuchanie  piosenki  o  wędrówce  w góry  i  omówienie  jej

treści.

Link do piosenki : 

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

Pytania do piosenki

- O czym jest piosenka?

- Co trzeba zabrać ze sobą idąc w góry?

- O czym trzeba pamiętać, kiedy idzie się w góry?

5. Zabawa dydaktyczna „Zgubione owieczki”.

Rodzic opowiada dziecku, że górale pasą w górach owieczki,

są one białe i czarne. Następnie rozdaje dziecku dowolne liczmany

(np. po 4 klocki) i  pokazuje obrazek przedstawiający określoną

liczbę  owiec  (1,  2,  3  lub  4).  Dziecko   liczy,  ile  jest  owiec  na

rysunku i odlicza taką samą liczbę liczmanów, układając je przed

sobą.  Po  zakończeniu  zadania  dziecko  głośno  liczy  owce  na

rysunku  (załącznik  poniżej  –  wykorzystany  ze  strony:

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/four-sheeps-vector-

4014689  ). 

6. Zabawa matematyczna „Czarne i białe owieczki”.

Rodzic rozdaje dziecku rysunki czarnych i białych owiec (po 

dwie każdego rodzaju umieszczone w kopertach). Następnie 

układa przed dzieckiem na dywanie swoje owce, które są większe 

https://www.youtube.com/watch?v=FDY3HNRUaeE
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/four-sheeps-vector-4014689
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/four-sheeps-vector-4014689


od owiec dziecka, w dowolnie wybranym przez siebie rytmie, np. 

owca biała, czarna, biała, czarna. Dziecko kontynuuje ten rytm 

(załącznik poniżej – wykorzystany ze strony 

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/four-sheeps-vector-4014689 ).

7. Zabawa ruchowa „Uciekaj, owieczko”.

Dziecko  owieczka  swobodnie  chodzi  na  czworakach  po

całym  pokoju.  Na  hasło:  Wilk,  jak  najszybciej  chowa  się  w

wyznaczone wcześniej miejsce. 

8. Zabawa „Zbłąkana owieczka”.

Dziecko na chwilę zamyka oczy. W tym czasie R. chowa w

pokoju rysunek lub maskotkę owieczki. Dziecko otwiera oczy i

szuka owieczki,  słuchając podpowiedzi  R.,  który mówi:  zimno,

zimniej, mróz lub ciepło, cieplej, gorąco. 
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