
Czwartek 25.06.

Dzień dobry!

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Dziś wybierzemy się w góry. Kto 

widział góry, ten z pewnością wpadł w zachwyt nad pięknem krajobrazu górskiego. Czy to latem, 

czy porą zimową, góry mają wiele do zaoferowania tym, którzy postanowili spędzić wśród nich 

czas swojego wypoczynku. Zapraszamy!

 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z załączników w 

czasie zabawy.

Jedziemy w góry.

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu, załącznik z symbolami, biały 

karton, farby (niebieska, zielona, szara, biała), pędzle, bibuła zielona, papier pakunkowy, klej, 

nożyczki.

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć ale też 

zaśpiewać do znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy 

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..)



DZISIAJ CZWARTEK x 2

ZNOWU MAMY,   ( tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza)

NA ZAJĘCIA DO NAS  

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce)

UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE,

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie)

Dzisiaj zapraszam Cię na górski szlak. 

Posłuchaj wesołej piosenki.

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

Opowiem Ci teraz o górach.

W czasie rozmowy wykorzystujemy symbole oraz gest. Możemy również dla zabawy wyszykować 

się w góry. 

• Kiedy chcesz wędrować z mamą i tatą po górach warto wybrać się na szlak wcześnie 

rano.

• Zabrać ze sobą plecak i wygodne buty, lub odpowiedni wózek czy nosidełko.

• Nie zapomnij zabrać kanapek i wody.

• Chodząc po górach możemy wspinać się na górskie szczyty, ale również chodzić po 

mniejszych wzgórzach, dolinach.

• Będąc w górach spotkamy również górali, którzy zamieszkują góry.

• Najważniejsze jest to, że możemy podziwiać górskie widoki. 

Zapraszam do obejrzenia filmu z pięknymi widokami górskich szlaków. 

Jeżeli jest taka możliwość, warto włączyć film na dużym telewizorze.

https://www.youtube.com/watch?v=K7jcJ-qlIqw 

https://www.youtube.com/watch?v=yUgabymOAKM
https://www.youtube.com/watch?v=K7jcJ-qlIqw


Zapraszam do wykonania pracy plastycznej- Górskie szczyty.

Karton malujemy farbami (górna część na niebiesko, dolna na zielono). Po wyschnięciu gnieciemy 

papier pakunkowy i tworzymy z niego góry. Przyklejamy je na karton i malujemy szarą i białą (na 

szczytach) farbą. Tniemy bibułę i robimy z niej choinki. Przyklejamy je na karton.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres

mailowy: domowo393@gmail.com

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.


