
Piątek 08.05.2020 

TEMAT: Od gór do morza. 

1. Poznawanie  wytworów  sztuki  ludowej. 

Rodzic  wspólnie  z  dzieckiem ogląda Żywiecki strój regionalny. 

 
Źródło: https://www.polskatradycja.pl/folklor/stroje-ludowe/malopolska/stroj-zywiecki.html 

 

 
Źródło: https://www.polskatradycja.pl/folklor/stroje-ludowe/malopolska/stroj-zywiecki.html 

 

https://www.polskatradycja.pl/folklor/stroje-ludowe/malopolska/stroj-zywiecki.html
https://www.polskatradycja.pl/folklor/stroje-ludowe/malopolska/stroj-zywiecki.html


2. Zabawy  przy  piosence  Tu  mieszkam. 

Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=ufeOnDxnMjA&t= 

3. Ciekawe miejsca w Polsce - zabawa dydaktyczna inspirowana wierszem Iwony Róży  

Salach  „Wycieczka”. 

 
Źródło: https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=45 

 

Dziecko  ogląda  zdjęcia 

 odczytują  razem z  rodzicem  podpisy (rodzic czyta, a dziecko mówi nazwę 

zdjęcia) 

 dziecko mówi, które z tych miejsc chciałoby odwiedzić 

 rysuje budynki po śladach 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ufeOnDxnMjA&t=
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=45


Rodzic czyta dzieciom: 

 

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 … 

 

Wyjazd  nad  morze 

Nagranie  różnych  odgłosów(morza, wsi, miasta, gór, lasu). 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8 

 

Mapa  Polski 

 
Źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Mapa_Polski.png 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Mapa_Polski.png


Rodzic zaprasza dziecko w podróż. Odtwarza  głos  morza. Pyta czy wie, gdzie dojechało? 

Dziecko  ogląda  obrazek  przedstawiający  brzeg  morza. Rodzic  prowadzi  z dzieckiem  rozmowę  

na  temat  co  można  robić  nad  morzem?(zbierać  muszelki, budować  zamki  z  piasku). 

 

Dziecko wypowiada  się całymi  zdaniami. 

Rodzic  wskazuje  na  mapie  Polski – Morze Bałtyckie. 

Dziecko  siedzi wygodnie  na  dywanie rodzic zaprasza go  w dalszą  podróż. 

 

W gospodarstwie agroturystycznym 

 

Dziecko słucha odgłosu wsi. Rodzic pyta dziecko, czy wie gdzie dojechało? 

https://www.youtube.com/watch?v=5Xwc1IQeLiI 

 

 
Źródło: https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=65 

Dziecko  ogląda  obrazek  przedstawiający  gospodarstwo  agroturystyczne.  

https://www.youtube.com/watch?v=5Xwc1IQeLiI
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=65


Dziecko  samodzielnie  lub  z pomocą  rodzica  wypowiada  się  na temat: co wie o takim  

gospodarstwie. 

 

Wyjazd na wycieczkę w góry 

Dziecko ogląda  obrazek  przedstawiający  góry. Rodzic  nawiązuje  do  wtorkowego  opowiadania, 

prosi  dziecko, aby  sobie  przypomniało, co  wie  na  temat  gór. Dziecko wypowiada się. 

 
Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/g%C3%B3ry-beskidy-krajobraz-turystyka-1632334/ 

Rodzic   wskazuje  dziecku  na  mapie, gdzie znajdują  się góry. 

Z wizytą  w  mieście 

Dziecko ogląda obrazki  Warszawy-Zamek Królewski, oraz Kraków zamek Wawel w  Krakowie. 

Dokonuje  podziału  na  sylaby  wyrazu  zamek(za-mek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/pl/photos/g%C3%B3ry-beskidy-krajobraz-turystyka-1632334/


Źródło: https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=45 

Rodzic  wskazuje  na  mapie  Polski miasta: Warszawę, Kraków i Żywiec. 

4. Zabawa  podsumowująca  tematykę  tygodniową - Wiem , gdzie  mieszkam. 

Dziecko dokonuje  krótkiej  prezentacji np.: 

 nazywam się Ada  Nowak, mieszkam  w mieście  Żywcu  na ulicy Kwiatowej 5. 

 

Należy  dziecku  uświadomić, jak  ważna  jest  znajomość  swojego  imienia i nazwiska oraz adresu  

zamieszkania. Jednocześnie  trzeba  dziecku wytłumaczyć, że  nie  wolno obcym  ludziom  tego  

przekazywać, bez  zgody  rodziców. 

 

5.Zabawa  ruchowa   Od  gór  do  morza. 

Rodzic  zaprasza  dziecko  na  wycieczkę: 

 w  góry - dziecko  naśladuje  wspinanie  się po  górach 

 miasto - dziecko  spaceruje  i  rozgląda  się 

 morze - dziecko  kładzie  się  na  dywanie  i naśladuje  pływanie. 

 

6. Zabawa przy  piosence  „Jadą jadą misie”. 

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

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=45
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