
Góralskie liczenie  

 Utrwalanie pierwszej zwrotki i refrenu piosenki Lato na wakacjach. Nauka kolejnej zwrotki 

na zasadzie echa muzycznego. Ćwiczenia oddechowe – Na łące. Zabawa Bańki mydlane – 

rozwijanie sprawności ruchowej. 

 Zabawa matematyczna – Góralskie liczenie.  

Cele: rozwijanie umiejętności liczenia; zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów 

górskich. Rozwiązywanie zadań metodą symulacji. Układanie zapisów działań do 

przedstawionych zadań.  

 Zabawy na świeżym powietrzu, obserwowanie przyrody. 

 Wskazywanie pasm górskich na mapie, odczytywanie ich nazw z R. 

zwracanie uwagi na kolorystykę pasm górskich na mapie. Zabawa Ze szczytu na szczyt. 

Malowanie gór farbami, na pogniecionej kartce. 

Dziecko: • liczy w zakresie 10, • wymienia nazwy zwierząt i roślin charakterystycznych dla 

środowiska przyrodniczego obszarów górskich. 

Utrwalanie pierwszej zwrotki i refrenu piosenki Lato na wakacjach.  

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4 

Ćwiczenia oddechowe – Na łące, nagranie piosenki Lato na wakacjach. Dziecko maszeruje w 

dowolnych kierunkach pokoju w rytmie piosenki. Podczas przerwy w nagraniu zatrzymuje 

się. R. zwraca się do dziecka: – Jesteśmy na wsi. Tutaj spędzamy wakacje. W ogrodzie 

pełnym drzew owocowych i kwiatów stoją ule. W nich mieszkają pszczoły, które wydają 

różne dźwięki, poruszając odpowiednio skrzydełkami. Dziecko nabiera nosem powietrze. 

Kiedy je wypuszcza, wypowiada głoskę bzz lub buu. 

 • Zabawa Bańki mydlane – rozwijanie sprawności ruchowej. Nagranie piosenki Lato na 

wakacjach. Dziecko maszeruje w rytmie nagrania piosenki, w określonym kierunku. Na 

hasło: Bańki mydlane, naśladuje łapanie baniek – klaszcze w dłonie, zmieniając ich 

położenie. 

 Zabawa matematyczna – Góralskie liczenie. 

• Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. Liczmany, kartoniki z liczbami i znakami: +, −, = . 

Zadanie 1. Na hali, na hali . 10 owiec juhas pasie.     Dwie w góry mu uciekły. Ile teraz masz 

owiec, juhasie? 

Dziecko układa 10 liczmanów. Odsuwa 2. Udziela odpowiedzi na pytanie: Teraz jest 8 owiec. 

Układa 10 liczmanów. Odsuwa 2. Układa działanie: 10 – 2 = 8 Odpowiada na pytanie: Teraz 

jest 8 owiec. 

Tak samo postępuje przy innych zadaniach. 

 Zadanie 2. Do zagrody 9owiec  wpędził juhas młody.    Ale cztery starsze owce     uciekły z 

zagrody.Policz teraz szybko mi –ile owiec w zagrodzie śpi? 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4


 Zadanie 3. Na hali, na hali  – raz się tak zdarzyło,    do 7 starszych owiec  3 młode 

przybyły.Powiedz teraz mi ile wszystkich owiec w zagrodzie śpi? 

Zadanie 4. Na łące pod górą juhas owce pasiecztery owce czarnei pięć białych hasa.    Ile 

wszystkich owiec jest w stadzie juhasa?  

 Zabawy na świeżym powietrzu. 

 Wskazywanie pasm górskich na mapie; odczytywanie ich nazw z R. zwrócenie uwagi na 

kolorystykę pasm górskich na mapie fizycznej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio wyprawa w góry bezpieczne wakacje 

• Malowanie gór farbami na pogniecionej kartce. Dladziecka: farby plakatowe, kartka, 

pędzelek, kartka z bloku technicznego. Dziecko formują z pogniecionego papieru pasmo 

górskie, przyklejają je na kartce z bloku technicznego; maluje farbami plakatowymi na różne 

odcienie brązu; maluje drzewa iglaste u podnóża gór.  

Niedługo święto taty będzie mu miło gdy usłyszy od swojego dziecka piosenkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio – Tato już lato. 

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

