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1.Słuchanie  krótkiego  opowiadania  (ilustracje  do  opowiadania  załączone  na  końcu  pliku)

Tomek ma 6 lat i tak jak wy chodzi do przedszkola. Właśnie zbliżały się jego urodziny i mama

z tatą  chcieli  zrobić mu niespodziankę. Wczoraj  wraz z  Tomkiem odwiedzili  biuro turystyczne

ponieważ chcieli zabrać go na wycieczkę w góry. Po załatwieniu niezbędnych formalności mogli

wyruszyć w drogę . Wczoraj wieczorem dotarli na miejsce i ponieważ jeszcze mieli trochę czasu

wybrali się na wycieczkę na Krupówki. Oglądali miejscową sztukę góralską: rzeźby, korale, obrazy,

malowidła  na  szkle.  Dzisiaj  wybierają  się  na  wycieczkę  na  Kasprowy Wierch,  pojadą  kolejką

linową, będą podziwiać widoki a popołudniu wybiorą się na oscypki i zobaczą kierdel baranów pod

opieką juhasa. Jutro pójdą na koncert muzyki góralskiej i zobaczą tańczących górali. Trudno będzie

rozstać się z górami.

,,Prawda, fałsz” – zabawa aktywizująca- dziecko odpowiada „tak” lub „nie”.

- Wycieczka w góry był prezentem urodzinowym Tomka.

- Tomek na wycieczce pływał w morzu.

- Tomek szedł pieszo na  Kasprowy Wierch.

- Po przyjeździe w góry Tomek był w kinie.

- Tomkowi trudno będzie pożegnać się z górami.

2. Zabawa ruchowa: „Na górskim szlaku”. Rodzic prosi dziecko, aby wyobrazili sobie, że  jest na 

górskim szlaku. Wyjmuje lornetkę i udaje, że obserwuje przez nią krajobraz. Na hasło „Widzę 

coś…” dziecko dopytuje rodzica co takiego widzi. Rodzic odpowiada, a dziecko za pomocą ruchu 

odtwarzają to, co zauważyła nauczycielka, np.: „Widzę pasące się owce”, „Widzę piękne 

słoneczko”, „Widzę górali na górskiej polanie” itd.

3. Instrumenty perkusyjne- przypomnienie. Rodzic czyta informacje: Gra na instrumentach 

perkusyjnych polega na potrząsaniu nimi albo uderzaniu w nie dłonią lub pałką. 

Poniżej znajdują się ilustrację niektórych instrumentów perkusyjnych. Dziecko ogląda ilustrację 

i próbuje samodzielnie nazwać instrumenty perkusyjne.

4. Zabawa z instrumentem perkusyjnym. Dziecko wciela się w postać owieczki, rodzic jest mama 

owieczką. Zadaniem rodzica będzie odnalezienie swojego dziecka z zawiązanymi oczyma. 

Zagubiona w górach owieczka porusza się w dowolnym kierunku trzymając w ręku instrument 

perkusyjny i cicho na nim grając (w przypadku braku instrumentu dziecko może klaskać lub tupać).

Zabawa zostaje powtórzona kilka razy. Dziecko zamienia się rolą z rodzicem.









Ilustrację do opowiadanie:

Tatry

Krupówki



Kolejka na Kasprowy Wierch

 Kierdel baranów pod opieką juhasa



Koncert muzyki góralskiej


