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Temat: Wakacje w górach 

Dzień dobry Dzieciaki!.  Czujecie już letni klimat? Myślę, że na pewno tak! 

Dzisiaj wybierzemy się w góry! 

  

1„Góry to…” – zabawa w skojarzenia. Z czym kojarzą wam się góry. R zadaje 

pytania: 

 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? 

R. pomaga dzieciom zlokalizować na mapie Góry Świętokrzyskie, Karpaty, 

Sudety, prezentuje pejzaż górski  

2.Obejrzyjcie ten filmik a dowiecie się czegoś więcej o górach 

https://www.youtube.com/watch?v=FlQUL070jhc  

 

 

Jakim kolorem na mapie oznaczone sa góry? 

https://www.youtube.com/watch?v=FlQUL070jhc


 

Pasmo Tatr 

 

 

3.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 R. zadaje dzieciom 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, baca, owce, Tatry) 

.  

4„Górski pejzaż” – dziecko  otrzymuje duży arkusz papieru, pędzle i farby. 

Zadaniem dzieci jest namalowanie górskiego pejzażu  można to wykonać 

wspólnie z rodzeństwem, rodzicami. 

Poniżej przykłady górskich pejzaży 

 

 

 

 
 

 

Polskie góry-pejzaż 

 

 

 

 



 
 

 

Górski krajobraz na obrazie 

 

 

Przyślijcie zdjęcia 
 
5.Praca z KP4.43a – wycinanie dwustronnych puzzli, układanie wybranego obrazka, 

naklejanie go na kartce . 

 

 

Pogoda latem potrafi być niebezpieczna, często nagle pojawia się 

burza. 

 
 
Zastanówcie się i powiedzcie: Jak należy się zachowywać w czasie burzy? 

(dzieci dzielą się swoją wiedzą)  

 

 

6.A oto kilka zasad dotyczących zachowań podczas burzy gdy przebywamy w różnych 

miejscach i wykonujemy różne czynności:  

 

Jakich zasad należy bezwzględnie przestrzegać podczas burzy gdy przebywamy w terenie? 

 



 

 

Jakich zasad należy przestrzegać podczas burzy gdy przebywamy w domu? 

 

 

 

 
 



Pamiętajcie : 

–  Wybierając się w góry musimy bardzo uważać : 

– Najlepiej jak znamy nr. telefonu na Pogotowie Ratunkowe. ( 112 ) 

– Jeśli stanie się jakieś nieszczęście podajemy następujące informacje: 

-:imię i nazwisko zgłaszającego, 

-miejsce wypadku, 

-rodzaj wypadku, 

– kto jest poszkodowany, 

-jaki jest stan poszkodowanego.  

 

Na dzisiaj to wszystko, życzę miłej pracy ! 

 


