
Maj, tydzień 1 Moja miejscowość, mój region
Dzień 2 Poznajemy góry

Cele główne
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
• przybliżanie wiadomości na temat polskich gór,
• utrwalanie wiedzy na temat instrumentów perkusyjnych,
• rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w rytm muzyki.
Cele operacyjne
Dziecko:
• z uwagą słucha opowiadania i odpowiada na pytania,
• wymienia charakterystyczne cechy gór,
• prawidłowo wykonuje instrumentację do piosenki,
• wykonuje wymyślone przez siebie ruchy, z wykorzystaniem rekwizytu.

1.  Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – Widok na góry.
Zdjęcia/pocztówki przedstawiające górskie krajobrazy.









Dzieci oglądają zdjęcia przedstawiające górskie krajobrazy. Wypowiadają się na ich temat
i wymieniają charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego. R. uzupełnia ich 
wypowiedzi.
Następnie rozkłada przed dziećmi widokówki przedstawiające krajobraz górski (pocięte na
2 lub 4 części). Dzieci składają je w całość.

2. Zabawa „Skaczemy, biegniemy -wygibasy z naszej klasy”
Przed kolejnymi zajęciami proponuję wam piosenkę do tańca i gimnastyki.
Link:-----
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

3. Wycieczka w góry – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Jak dobrze nam 
zdobywać góry.
•• Wprowadzenie.
Odtwarzacz CD, nagranie różnych odgłosów: morze, wieś, góry, miasto, las (góry).

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

 Włączamy nagranie, dzieci próbują odgadnąć, skąd pochodzą te odgłosy. Następnie 
zaprasza dzieci do wysłuchania opowiadania.
•• Słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Jak dobrze nam zdobywać góry.
Link do strony w książce z ilustracjami dla dzieci

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=69

R. czytając opowiadanie, prezentuje ilustracje do niego.
Rodzice uwielbiali górskie wyprawy. Kilka razy w roku pakowali plecaki i wyruszali na 
szlak.
– Jeszcze trochę podrośniecie i wybierzemy się w góry wszyscy razem – obiecywał dzieciom
tata.
– Ale kiedy to będzie? – niecierpliwił się Olek.
– Może już niedługo… – uśmiechnęła się mama. – Maj jest w tym roku taki piękny…
To chyba tatę przekonało, bo już następnego dnia zaczął planować pierwszy rodzinny rajd.
– Chcecie zobaczyć, dokąd pójdziemy? – zapytał, rozkładając mapę. – Najpierw szlak 
poprowadzi nas wąwozem, potem kawałek przez las i wyjdziemy na grań.
– Na co? – nie zrozumiała Ada.
– Grań to inaczej grzbiet górski – wyjaśniła mama. – Zobaczycie, jak pięknie wyglądają
wiosną górskie łąki zwane przez górali halami.
– Tylko pamiętaj: żadnego marudzenia – upominał siostrę Olek.
Trzeba przyznać, że Ada bardzo się starała. Szła dzielnie i nie narzekała, chociaż po dwóch
godzinach marszu poczuła się trochę zmęczona.
– A daleko jeszcze do tych halek? – zapytała.
– Do hal? – roześmiała się mama. – Bliżej niż myślisz.
Rzeczywiście, gdy tylko wyszli z lasu, Ada aż krzyknęła z zachwytu.
– Są!!! Są hale!! Są baranki i pan barankarz w kapeluszu!!!
– Pan barankarz nazywa się baca – uśmiechnął się tato – a pomaga mu dwóch młodych

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=69
https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8


juhasów. Zobacz, są jeszcze tacy pasterze, co biegają na czterech łapach i szczekaniem 
zaganiają owieczki do stada. Ten większy ma na imię Bacuś, a ten mniejszy – Gronik. Była 
jeszcze Dolina…
– Dolina ma szczeniaki i musi się nimi zajmować – uśmiechnął się baca i zaprosił całe 
towarzystwo do bacówki, czyli drewnianej, okopconej jałowcowym dymem, chatki, gdzie 
nad paleniskiem wędziły się żółte góralskie serki zrobione z owczego mleka.
– Weźmiemy sobie takiego świeżutkiego oscypka na kolację – obiecał tata. Baca zapakował
serek, po czym postawił na stole cztery drewniane kubki, do których nalał czegoś, co 
wyglądało jak kefir.
– To żętyca. Zostaje po zrobieniu oscypków – wyjaśniła mama. – Jest bardzo zdrowa. W 
smaku trochę przypomina maślankę.
– Żętyca… – powtórzył Olek, żeby lepiej zapamiętać.
– A wiecie, jak się nazywa to, czym się podpieram? – zapytał baca, mrużąc jedno oko.
– Laska? – próbowała zgadnąć Ada.
– Raczej… siekierka – poprawił ją Olek.
– Nie jest to siekiera i nie jest to laga. To, czym się podpieram, to moja ciupaga – 
zrymowało się bacy, który, bardzo z siebie zadowolony, podkręcił wąsa i po chwili 
zastanowienia dokończył.
– To, co góral ma na nogach, kierpcami się zowie. Nie ma spodni ino portki, kapelusz na 
głowie.
Cuchą się owinie, kiedy wiatr na hali, a gdy słonko zajdzie, to watrę rozpali.
To dopiero była łamigłówka. Na szczęście mama z tatą znali się na góralskiej mowie i 
wyjaśnili, że kierpce to skórzane góralskie buty, cucha to wełniane góralskie okrycie, coś w 
rodzaju krótkiej peleryny, a watra – ognisko.
– Mamuś, a dlaczego górale mówią… inaczej niż my? – zapytał Olek późnym popołudniem,
gdy dotarli już do schroniska.
– Mówią po swojemu, czyli gwarą – wyjaśniła mama. – Ludzie mieszkający w różnych 
regionach Polski różnią się od siebie: językiem, strojem, zwyczajami…
– Sami się o tym przekonacie, kiedy odwiedzimy Śląsk albo Kaszuby – włączył się do 
rozmowy tato.
– A kiedy odwiedzimy? – zapytał Olek, który zdążył już nabrać ochoty na kolejną rodzinną
wyprawę.
•• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.
Mapa Polski, widokówki lub zdjęcia przedstawiające widok na pasma górskie.

W kolejnym pliku umieściłam rysunek „Widok z gór” do 
pokolorowania dla dzieci chętnych.



R. zadaje pytania:
−− Co ciekawego zobaczyli Olek i Ada podczas pobytu w górach?
−− Dlaczego baca mówił językiem niezrozumiałym dla Olka i Ady?
R. kontynuuje rozmowę. Wskazuje na mapie Polski główne pasma górskie. Przyczepia w 
tych miejscach widokówki lub zdjęcia przedstawiające widok na te pasma. 
Po wspólnej rozmowie,zachęcamy aby dzieci już same opowiedziały,gdzie znajdują się 
pasma górskie i jakimi kolorami są oznaczone na mapie. Możemy wspólnie z dziećmi 
poszukać ,w jakim regionie Polski my mieszkamy.
4.  Pamiątki z gór. Układanie elementów.
Ciupaga, oscypek w zamkniętym, przezroczystym pojemniku, kapelusz góralski z piórkiem,
pluszowa owieczka.



R . pokazuje dzieciom charakterystyczne dla regionów górskich elementy, np.: ciupagę,
oscypek, kapelusz góralski z piórkiem, pluszową owieczkę. Pyta dzieci, czy wiedzą, jak się
nazywają te elementy i co o nich wiedzą. Chętne dzieci wypowiadają się. 
Następnie R. układa przed dziećmi różne zabawki dziecięce, dziecko zamyka oczy, a R. w 
tym czasie zmienia ułożenie elementów.
Zadaniem dziecka,  jest wskazanie i nazwanie, co się zmieniło, a następnie ułożenie 
elementów tak, jak były na początku.
•• Degustowanie oscypków, owczych serów,serków.
Taca, oscypki podzielone na małe kawałki, wykałaczki.
R. zaprasza dzieci do degustowania oscypków. Dzieci nabierają kawałek sera na 
wykałaczkę i zjadają. Dzielą się wrażeniami smakowymi.
5. Zajęcia umuzykalniające przy piosence Tutaj  mieszkam
•• Zabawa rozwijająca koordynację słuchowo-ruchową.
Bębenek.
Dzieci maszerują po okręgu w rytmie wygrywanym przez R. Reagują na zmianę 
akompaniamentu.



Dzieci:
Na przerwę w muzyce obracają się wokół siebie,
uderzenia w rytmie ósemek biegają na palcach,
zdecydowany dźwięk wykonują przysiad,
trzy mocne uderzenia podnoszą ręce w górę,
dwa mocne uderzenia opuszczają ręce wzdłuż tułowia, pozostają przez
chwilę w pozycji na baczność.
•• Tańcząca woda – ćwiczenie oddechowe.
Dla każdego dziecka: kubek z wodą i słomka.
Dzieci zajmują miejsca przy stolikach. Każde z nich otrzymuje kubek z wodą i słomkę. 
Dzieci nabierają powietrze nosem i powoli dmuchają w słomkę. Obserwują, w jaki sposób 
powietrze wydostaje się z wody. Zabawę powtarzamy, zmieniając sposób dmuchania na 
krótki, przerywany.
 • Jestem zadowolony – ćwiczenie artykulacyjne.

Nagranie piosenki Tu mieszkam, odtwarzacz CD.
https://www.youtube.com/watch?v=_xJ-4YgLVHc

Dzieci maszerują w dowolnych kierunkach, w rytmie piosenki Tu  taj   mieszkam  .   Podczas 
przerwy w muzyce R. zwraca się do nich:
−− Uśmiechajcie się, pokazując zęby, bardzo szeroko.
−− Uśmiechajcie się jedną stroną buzi, następnie drugą stroną.
−− Uśmiechajcie się raz jedną stroną, raz drugą stroną, na zakończenie pokażcie szeroki 
uśmiech.
•• Zabawa z chustami – rozwijanie umiejętności improwizacji ruchowych do muzyki.
Dla każdego dziecka szyfonowa chusta, tamburyn, nagranie wesołej melodii, odtwarzacz
CD.
https://soundcloud.com/user-956760406/5-nagranie-skocznej-muzyki

Dzieci trzymają w ręce szyfonową chustę. Swobodnie maszerują w określonym kierunku,
w rytmie tamburynu. Kiedy usłyszą dźwięki, zaczynają wykonywać dowolne improwizacje
ruchowe: kołysanie chustami nad głowami, bieg na palcach, dowolne płynne ruchy rękami.
6. Zabawa rytmiczne do piosenki.
Dla każdego dziecka instrument perkusyjny:np tamburyn, bębenek, trójkąt lub lub 
przedmioty codziennego użytku, nagranie piosenki Tutaj mieszkam.
Instrumenty:
I. To jest moje miasto, tamburyn, tremolo,
zna historii wiele. bębenek, w rytmie ćwierćnut,
Ratusz, zamek, rynek marakas, tremolo,
i piękne aleje. kastaniety, w rytmie ósemek,
Ref.: Kocham moje miasto, bębenek, w rytmie ćwierćnut,
miasteczko czy wieś. marakasy i kastaniety razem,
Legendami swymi słynie. trójkąt, w rytmie ćwierćnut,
Czy je poznać chcesz? marakasy i kastaniety, w rytmie ćwierćnut,
II. Chodzę ulicami, tamburyn, w rytmie ćwierćnut,
zwiedzam i poznaję trójkąt, w rytmie ćwierćnut,
moich sławnych przodków
piękne obyczaje.
Ref.: Kocham moje miasto... tak samo jak po pierwszej zwrotce,

https://soundcloud.com/user-956760406/5-nagranie-skocznej-muzyki
https://www.youtube.com/watch?v=_xJ-4YgLVHc


III. Bo gdy będę babcią w trzeciej zwrotce tak samo jak podczas pierwszej
z siwiuteńkim włosem, zwrotki,
będę nucić wnukom
cichuteńkim głosem.
Ref.: Kocham moje miasto... tak samo jak po pierwszej zwrotce.

Zabawy na świeżym powietrzu
Zabawy ruchowe
Maluchy zazwyczaj cierpią na nadmiar energii. Warto ją rozładować przez angażowanie 
dzieci w proste zabawy ruchowe, takie jak skakanie i bieganie. Dodatkowej przyjemności 
dostarczy na przykład puszczanie baniek mydlanych. Jest to prosta zabawa, której 
zorganizowanie zajmie chwilę. Do zrobienia baniek wystarczy zwykła woda z mydłem. 
Maluch może je łapać lub spróbować robić samodzielnie. 

•• Zabawa ruchowa W stronę domu.

Bębenek.

Dzieci maszerują po wyznaczonym terenie w ogrodzie. Na dźwięk uderzenia w bębenek 
zatrzymują się i patrzą na r., który mówi i ruchem ręki wskazuje kierunek ich dalszego 
poruszania się z jednoczesnym mówieniem:prawo,lewo,prosto,w tył, do przodu.

                                    Zabawy popołudniowe.
 •• Zabawy konstrukcyjne – Wysokie góry.
Zdjęcie przedstawiające góry, kolorowe klocki.
 Zdjęcie przedstawiające góry. Zwracamy uwagę dzieci na zróżnicowaną
wysokość i na kształt gór. Dzieci budują góry niskie lub wysokie,wybór należy da nich.
•• Zabawa Wykonaj zadanie – rozwijająca reakcję na ustalone sygnały.
Bębenek.
Dzieci maszerują swobodnie za R. w rytmie wygrywanym na bębenku. Na przerwę w 
muzyce zatrzymują się i wykonują polecenia N., który – wypowiada je, grając równocześnie
na bębenku w dowolnym, wymyślonym przez siebie, rytmie.
−− Dobieramy się w pary, dotykamy się łokciami.
−− Dobieramy się w trójki i robimy przysiad.
−− Równo klaszczemy.
•• Zabawa ruchowa Owce – do zagrody.
Sznurek, tamburyn.
R. rozkłada na dywanie sznurek, tworząc z niego duże koło – zagrodę. Dzieci (owieczki) 
spacerują na czworakach po sali w rytmie granym na tamburynie. Na przerwę w grze 
owieczki szybko wracają do zagrody.

Przypominamy o możliwości odbierania pakietów- książek 
dzieci w przedszkolu we wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 12:0  0  


