Krąg tematyczny: Wakacje!
TEMAT: W GÓRACH.
Pierwszą propozycją mogą być zabawa ruchowa i ćwiczenia gimnastyczne:
 „Rajd rowerowy” – dziecko kładzie się na plecach i naśladuje jazdę rowerem do
słów rymowanki: Jedzie rowerek na spacerek, jaki z tyłu ma numerek. Następnie
wjeżdża pod górkę – zwalnia, zjeżdżają z górki – przyśpiesza, jadą po prostej –
bardzo szybko. Na koniec po kolei wymieniają wakacyjne miejsca, do których
przyjechały.
 10 przysiadów ( tak aby stopy nie odrywały się od podłoża)
 7 pajacyków
 skoki na skakance według pomysłu
Drugą propozycją może być zabawa w skojarzenia „Góry to..”:
Rodzic może zaprezentować mapą fizyczną Polski. Dziecko mówi z czym kojarzą mu się
góry. Można zadać pytania pomocnicze, przykład:
- Kto 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?
Rodzic może pomóc dzieciom zlokalizować na mapie Góry Świętokrzyskie, Karpaty,
Sudety, prezentuje pejzaż górski. (mapa poniżej)
Kolejną propozycją może być wysłuchanie wiersza i wytłumaczenie pojęć: hale, baca
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 rodzic może zadać dziecku 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?
Rodzic może zaprezentować napisy: hale, baca, owce, Tatry, dzieci je czytają, następnie
układają z liter alfabetu oraz zdania z nowymi słowami.
Następną propozycją może być praca plastyczna „Górski pejzaż”:
Dziecko otrzymuje duży arkusz papieru, pędzle i farby. Zadaniem dziecka jest
namalowanie górskiego pejzażu. (zdjęcie poniżej)
DLA CHĘTNYCH!
Wykonanie kart pracy cz.4 str 43
- wyciąć i ułożyć puzzle według wzoru

