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KOCHANE DZIECI

Dzisiaj zapraszam Was w góry. Nie trzeba wdrapywać się na najwyższe szczyty, aby podziwiać 
piękno górskich dolin, przełęczy, lasów. ale najpierw przywitajmy się.

 ,,WESOŁE POWITANIE”- witamy się różnymi częściami ciała.

Dzieci odwracają się twarzą do mamy lub taty:
witają się paluszki– dziecko i osoba dorosła dotykają się paluszkami,
witają się dłonie– dziecko i osoba dorosła dotykają się dłońmi,
witają się łokcie– dziecko i osoba dorosła dotykają się łokciami,
witają się kolana– dziecko i osoba dorosła dotykają się kolanami, na zmianę raz jednym raz 

      drugim kolanem,
witają się stopy– dziecko i osoba dorosła dotykają się stopami.

WYPRAWA W GÓRY

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i do wykonania pracy plastycznej. Zachęcam dzieci do 
korzystania z  książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: farba niebieska, zielona i szara, biała kartka A3, gazeta 
czarno- biała, klej.

ZAGADKA- odgadnij zagadkę, a dowiesz się, gdzie wybierzemy się na wakacje?

Są wysokie, skaliste,
pokryte lasami.



Poznać je możemy
wędrując szlakami. (góry)

PALCEM PO MAPIE- przeczytajmy  sobie wierszyk i odpowiedzmy na pytanie?

Patrzę w góry, nad nimi słońce i chmury.
Ze szczytu widać, jak wije się długa rzeczka,
Niezła zapowiada się wycieczka.
Czy to Bieszczady a może Karpaty?
Trzeba będzie zapytać się taty.
Rzeka to Wisła? A może Odra?
Moja mama z geografii była zawsze dobra!
Jakby nie patrzeć jestem na górskim szlaku
Mam czekoladę i soczek w plecaku.
Pod górę ciężko się wchodzi,
lecz później łatwo jest schodzić.
Zieloną roślinnością góry oddychają- to ich płuca
Nie wolno w czasie wędrówki śmieci rozrzucać!
Tu rośnie jagoda, za drzewem schował się grzybek.
A tam dalej mrowisko, nie znajdziemy więc rybek.
Za to poczujemy wyjątkowy zapach.
Jednak spójrzmy na mapę, czy nie jesteśmy w tarapatach?
Nie jesteśmy, nawet z wysiłku nikt nie sapie
Dlaczego? Bo wędrujemy palcem po mapie!

Czy główny bohater wybrał się na wycieczkę w góry, czy nad morze?

BEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH- obejrzyjmy razem film.

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

,,NA GÓRSKIM SZLAKU”- zabawa ruchowa. Rodzic prosi dziecko,  aby wyobraziło sobie, że są
na górskim szlaku. Wyjmujemy lornetkę i udajemy, że obserwujemy przez nią krajobraz. Na hasło 
„Widzę coś…” dziecko dopytuje co takiego. Rodzic odpowiada, a dzieci za pomocą gestu  lub  
odgłosów odtwarzają to, co zauważył rodzic, np.: „Widzę owce”, „Widzę  słoneczko”.

A wiesz , co zrobić, jak zgubisz się w górach? Posłuchaj!

GOPR-  NA RATUNEK- posłuchajmy piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=lzXrlZQ7fbw 

 „GDZIE JEST OWIECZKA?”- zabawa ruchowa. Mama- owca z zawiązanymi chustką oczyma 
próbuje odnaleźć swoje dziecko- zagubioną w górach owieczkę po głosie (mała owieczka cichutko 
beczy) lub dźwięku dzwoneczka. Zabawę powtarzamy kilka razy.

GÓRSKI POTOK- słuchając odgłosów szumu wody i wykonajmy pracę plastyczną.
https://www.youtube.com/watch?v=F1ao05y9Hks 
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GÓRY- nalewamy na tacę niebieską i zieloną farbę. Moczymy dłonie  w niebieskiej farbie i 
malujemy niebo- góra kartki, następnie wycieramy dłonie ręcznikiem papierowym. Moczymy 
dłonie w zielonej farbie i malujemy trawę- dól kartki. 
Tło mamy gotowe, następnie gnieciemy kartki z gazety czarno- białej i naklejamy na naszą kartkę 
formując góry. Malujemy nasze góry szarą farbą, jeśli nie mamy możemy wymieszać czarną farbę z
białą lub zostawić niepomalowane, też będę piękne.

GOTOWE! UMYJMY DŁONIE WODĄ I MYDŁEM!

GRATULACJE! PIĘKNE GÓRY!

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com
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