
TYDZIEŃ XV.  22 czerwiec 2020 r. (poniedziałek) 

Szczęść Boże! 

 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu czerwca  

w kolejnej porze roku, tym razem LATO 

i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny oraz ustanie pandemii.  

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie,  

święć się imię Twoje, przyjdź  

Królestwo Twoje, bądź wola Twoja  

jako w niebie, tak i na ziemi.  

Chleba naszego powszedniego  

daj nam dzisiaj i odpuść nam  

nasze winy, jako i my odpuszczamy 

naszym winowajcom i nie wódź  

nas na pokuszenie,  

ale nas zbaw ode złego. Amen.”  

         Jezu, cichy i pokornego serca. 

Uczyń serca nasze, według serca Twego. 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Czerwcowym i śpiewamy  

Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k 

 

Temat tygodnia: „WAKACJE!” 

W najbliższym tygodniu utrwalimy zasady bezpieczeństwa podczas wakacji. 

Poznamy znaki informacyjne i ostrzegawcze, które występują na szlakach 

turystycznych. Poznamy najważniejsze pasma górskie w Polsce oraz nazwy 

miejscowości położonych w górach. Pozmawiamy na temat planowania podróży 

– zastanowimy się, o czym należy pamiętać, gdy wyrusza się w podróż, 

utworzymy listę rzeczy, które są niezbędne, np. na wycieczce w górach, na 

wakacjach nad morzem, na wycieczce w lesie, nad wodą, na łące.  

Omówimy środki transportu, którymi można udać się w podróż. Porozmawiamy 

o czekającym dzieci rozstaniu z przedszkolem. Powiecie, co najbardziej lubiliście 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k


robić w przedszkolu, które zajęcia były najbardziej interesujące, czego się 

nauczyliście. Porozmawiamy również o sposobach, w jakich można 

podtrzymywać kontakty z kolegami i koleżankami z grupy. Będziecie 

uczestniczyć w wielu zabawach językowych i będziecie doskonalić umiejętności 

analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, będziecie przeliczać sylaby i głoski  

w słowach oraz słowa w zdaniach. 

 

Temat dzisiejszego dnia to:  „W GÓRACH” 

 

 

■   Zapraszam do ćwiczeń porannych, które zwiększą sprawność fizyczną dziecka 

i rozwiną współpracę. 

1. „Ustaw się” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Osoby biorące udział w zabawie swobodnie biegają w różnych kierunkach po 

pokoju. Na hasło jednej osoby: „Szereg” - ustawiają się w szeregu, na hasło: 

„Rząd” – stają w rzędzie, na hasło: „Koło” – w kole, na hasło: „Pary” – w parach, 

a na hasło: „Rozsypka” – w rozsypce.  

2. „Pułapka na myszy” – ćwiczenia z elementem czworakowania.  

Część osób staje w kole. Trzymają się za ręce i stoją na szeroko rozstawionych 

nogach, tak by można było swobodnie przechodzić pod nimi na czworakach. 

Pozostałe osoby są myszkami, które wchodzą do koła i z niego wychodzą.  

Na sygnał jednej z osób.: „Klap” -  koło się zamyka a osoby łączą nogi i zbliżają 

się do siebie. Złapane myszki powiększają koło. Zabawę powtarzamy kilka razy.  



3. „Kaczki na wodzie” – ćwiczenia tułowia.  

Osoby biorące udział w zabawie wykonują przysiady, podnoszą wyimaginowany 

kamień i naśladują puszczenie „kaczki” na wodzie – rzuty prawą i lewą ręką.  

4. „Kto silniejszy” – ćwiczenia siłowe.  

Osoby siedzą w parach przodem do siebie w siadzie rozkrocznym, stopy zwarte 

ze stopami współćwiczącego. Trzymają wspólnie szarfę za końce. Jedna osoba 

obniża plecy do leżenia tyłem – przeciągając współćwiczącego do skłonu  

w przód, po czym następuje zmiana ról. Na sygnał jeden z osób.: „Kto silniejszy?” 

wszyscy starają się przeciągnąć partnera na swoją stronę.  

5. „Zanurzamy się” – zabawa skoczna.  

Osoby biorące udział w zabawie wykonują kilka sprężystych podskoków obunóż 

w miejscu i przysiad podparty – zanurzają się w wodzie.  

6. „Niedźwiedź zasypia” – ćwiczenia uspokajające.  

Osoby biorące udział w zabawie są w siadzie skulnym, z głową zbliżoną do kolan 

robią wydech. Następnie w siadzie prostym, ze wzniesionymi ramionami robią 

wdech. 

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

 

■   „Góry to…” – zabawa w skojarzenia.  

Poniżej widzimy plansze z mapą fizyczną Polski.  

Ciekawe, z czym kojarzą się wam góry.  

Kto z was był w górach?  

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? 



Popatrzcie na mapę, gdzie leżą Karpaty, Sudety oraz wyżyny. 

 

 

 

■   „Góry, nasze góry” – słuchanie wiersza, wytłumaczenie pojęć: hale, 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 spróbujcie odpowiedzieć na następujące 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?  

 



Hale - obszar nadający  

           się do wypasu,  

           położony w  

           górach. 

 

 

 

 

 

 

 

Baca - kierownik zorganizowanej  

           gospodarki szałaśniczo-pasterskiej  

           (wypas owiec) w polskich Karpatach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę poparzcie na poniższe napisy, przeczytajcie je i postarajcie się takie same 

ułożyć z liter Alfabetu. 

 

 

 

hale baca owce Tatry 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasterstwo_w_Karpatach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty


■   „W górach” – zapoznanie z nazwą najwyższych polskich gór i ich szczytami.  

 

Pięć popularnych szczytów w Tatrach polskich: 

 Rysy 2499 m 

 Giewont 1895 m 

 Kasprowy Wierch 1987 m 

 Świnica 2301 m 

 Sarnia Skała 1377 m 

W Tatrach występuje blisko 200 różnej wielkości stawów, począwszy od 

największego, Morskiego Oka (34,93 ha), poprzez porównywalnie duży Wielki 

Staw Polski, do zupełnie maleńkich, jak Zadni Mnichowy Stawek (0,04 ha). 

Stawy tatrzańskie z kilkoma wyjątkami (Cichy Staw, Mokra Jama) są 

pochodzenia polodowcowego. Znaczna większość stawów znajduje się na terenie 

Tatr Wysokich, w Tatrach Zachodnich ich liczba jest znacznie mniejsza 

(najbardziej znany w Polsce jest Smreczyński Staw) 

Ze środowiskiem wodnym związanych jest wiele zwierząt. Ze ssaków 

zobaczymy: wydrę, rzęsiorka oraz bobry mające od niedawna swoje siedliska  

w okolicach Łysej Polany. Z ptaków możemy zaobserwować: pluszcza oraz 

pliszkę szarą i górską, natomiast w pobliżu stawów spotkamy kaczki krzyżówki.  

W Morskim Oku jedynym w Tatrach polskich naturalnie zarybionym stawie żyje 

pstrąg potokowy. W potokach reglowych zobaczymy głowacze, strzeblę 

potokową oraz lipnia. 

Najważniejsze miejscowości tatrzańskie to:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Morskie_Oko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Staw_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Staw_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zadni_Mnichowy_Stawek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cichy_Staw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mokra_Jama
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smreczy%C5%84ski_Staw


Witów, Poronin, Murzasichle, Małe Ciche, Jurgów, Gliczarów Górny, Gliczarów 

Dolny, Dzianisz, Czarna Góra, Chochołów, Brzegi, Biały Dunajec, Kościelisko, 

Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Zakopane.  

 

       

 

 

 strój ludowy góralski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę posłuchajcie gwary góralskiej, będzie to prognoza pogody. 

https://www.youtube.com/watch?v=3KErb9ERJjs 

A oto popularne potrawy góralskie: 

                                                    

oscypki 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3KErb9ERJjs


                                                                   

hałuski góralskie 

 

 

 

 

 

                                                      

kwaśnica góralska na wędzonych 

żeberkach 

 

 

 

 

                                                      

pieczona jagnięcina 

 

 

 

 

 

                                                                                      

bryjka 

 

 

 

 

 

 



■   „Na górskim szlaku” – zabawa ruchowa. 

Tworzymy w domu lub na podwórku tor przeszkód imitujący górski szlak. 

Podczas jego pokonywania mogą pojawić się przeszkody, np. przejście po 

kamieniach (woreczki gimnastyczne), skok przez kałuże (obręcze), przejście 

przez kładkę nad strumykiem (równoważnia), wąska ścieżka (długi sznurek lub 

skakanka). Osoby biorące udział w zabawie idą bezpiecznie, uważnie,  

w bezpiecznych odległościach, ostrzegając się nawzajem przed 

niebezpieczeństwem, pomagając sobie wzajemnie. 

 

■    „Górski pejzaż” – praca plastyczna.  

Zadaniem jest wspólne namalowanie górskiego pejzażu z użyciem farb, pędzli, 

kartonu lub kilku kartonów przez wszystkie osoby przebywające w domu. 

 

 

■    „W prawo, w lewo” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Z pośród wszystkich osób biorących udział w zabawie, wybieramy dwie osoby:  

– jedna jest myszką, druga – kotem. Pozostałe osoby ustawiają się – w zależności 

od liczebności domowników – np. w 4 rzędach po 4 osoby na odległość 



wyprostowanych ramion. Wszyscy muszą się swobodnie obracać z rękami 

wyprostowanymi na boki. Na hasło osoby dorosłej rozkładają wyprostowane 

ramiona na boki, tworząc alejkę dla myszki uciekającej przed kotem. Na hasło: 

„W prawo!” wszyscy odwracają się w prawą stronę, cały czas mając 

wyprostowane ramiona. Na hasło: „W lewo!” wszyscy odwracają się w lewo.  

Do labiryntu utworzonego przez ramiona wszystkich osób, z jednej strony 

wchodzi myszka, z drugiej – kot. Kot próbuje złapać myszkę, ale oboje mogą się 

poruszać wyłącznie w alejkach utworzonych przez ramiona osób. Po chwili 

następuje zmiana kota i myszki. 

 

■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 43a. 

W tym ćwiczeniu mamy puzzle, które na początek należy wyciąć wzdłuż 

przerywanych linii. Wymieszać wszystkie elementy. Ułożyć obrazek z morzem. 

W zależności dokąd chcesz pojechać, czy w góry, czy nad morze, należy nakleić 

wybrane elementy puzzli na kartce z bloku rysunkowego. 

 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 

 

 


