
Witajcie Misiaki z rodzicami 

1. Proponujemy dzisiaj oglądanie albumów, zdjęć, ilustracji  i obrazków w Internecie  

przedstawiających polskie góry. 

2. Warto pokazać dzieciom mapę i wskazać  jakim kolorem są oznaczone góry. 

3.  Zapoznanie z nazwą najwyższych gór w Polsce 

4.  Misiaczku podziel słowo Tatry na sylaby, policz je, a teraz podziel na głoski  i też je 

policz -ćwiczenie słuchowe -różnicowanie poszczególnych głosek. 

5.  Podanie przez dzieci propozycji spędzania czasu w górach zimą i w innych porach 

roku. Wspólnie z rodzicem odszukanie na mapie nazw górskich miast  np. Zakopane, 

Wisła, Bukowina Tatrzańska. 

6. Oglądanie obrazków przedstawiających stroje góralskie – w załączeniu. 

7.  Wyjaśnienie dzieciom, że część osób mieszkających w górach/ górali zajmuje się 

hodowlą owiec, w tym wyrabianiem sera z ich mleka-oscypka itp. Góral, który 

wypasa owce nazywa się baca. Owce wypasane są na górskich łąkach,  na które 

mówimy  „hale”. 

8. Zabawy matematyczne: 

 Owieczki na hali – dzieci układają przed sobą tyle liczmanów (kredek, klocków itp.) ile 

wskazuje liczba pokazana przez rodzica.  Zadanie w drugiej wersji odwracamy. Rodzic 

układa określona ilość liczmanów, dziecko liczy i dobiera właściwą liczbę (można 

wykorzystać liczy, które wysyłałyśmy do zadań tekstowych lub  napisać dziecku, a ono 

wytnie). 

  Pomagamy bacy – rozwiązywanie zadań tekstowych na odejmowanie i dodawanie.  

         Rodzic mówi rymowanki, a dzieci obliczają, ile owiec ma baca np.  

 Osiem owiec baca pasie, lecz dwie wilki mu porwały. 
           Ile owiec teraz pasie baca na swej hali?  

Dzieci najpierw przedstawiają sytuację na liczmanach – układają przed sobą osiem 

liczmanów, zabierają dwa i liczą, sprawdzają, czy podały prawidłową odpowiedź. Podobnie 

postępują przy kolejnych zadaniach. 

 

 Na zielonej hali, 

          raz się tak zdarzyło,   

         że dwóm starym owcom  

         po trzy się urodziło.   

         Ile wszystkich owiec, 

        jest teraz w zagrodzie? 

  

 Do zagrody  wpędził dziewięć owieczek   

         dzielny baca młody,  
         ale trzy owieczki uciekły z zagrody. 

         Ile ich ma teraz dzielny baca młody? 

 

 Na łące pod szczytem,  

          tam gdzie siana kopce, 

          pasie młody baca 



         cztery białe owce  

         cztery czarne też pasie. 

         Ile wszystkich owiec baca ma w swym stadzie? 

 

9.Zabawa Wilk – owieczki / dzieci chodzą na czworaka, wydając charakterystyczne dla    

   owieczki dźwięki, na hasło „wilk” lub obrazek wilka (zależy czy chcemy ćwiczyć  

   analizator wzrokowy czy słuchowy) dzieci kucają nieruchomo i cicho- nie wolno się   

   poruszyć. 

   Jeśli dzieci jest więcej, owieczki przytulają się do siebie, kto się poruszy lub odezwie,     

   zostaje uznany za złapanego przez wilka i odchodzi na bok. 

 

10.Obejrzyj film o bezpiecznym zachowaniu w górach:   

       https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio- 

 

11. Narysuj owieczkę w/wzoru – załącznik 

 

12. Piosenka na koniec: https://www.youtube.com/watch?v=FDY3HNRUaeE – Julek Pechulek idzie w góry 
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