
Góralskie liczenie 
1. Słuchanie piosenki Śpiewające Brzdące - Wakacje z rowerem 

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

 

2. Zabawa Bańki mydlane – rozwijanie sprawności ruchowej.  

Dzieci maszerują w rytmie nagrania piosenki, w określonym kierunku. Na hasło: Bańki mydlane, 

naśladują łapanie baniek – klaszczą w dłonie, zmieniając ich położenie. 

 

3. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 76. 

Kolorowanie pól według kodu. Określanie, o czym śniła Ada – 5 latki 

 

4. Ćwiczenia indywidualne w czytaniu. Czytanie tekstu o wyjściu mamy, Olka i Ady do kina na film o 

małpce. Książka (s. 92–93) dla każdego dziecka - 6-latki 

 

5. Zabawa matematyczna – Góralskie liczenie. 

 

• Na hali, na hali 10 owiec juhas pasie.     
               Dwie w góry mu uciekły. Ile teraz masz owiec, juhasie? 
 
(Dzieci układają 10 liczmanów. Odsuwają 2.  
Udzielają odpowiedzi na pytanie: Teraz jest 8 owiec -5-latki) 
 
(Układają 10 liczmanów. Odsuwają 2.  
Układają działanie: 10 – 2 = 8 Odpowiadają na pytanie: Teraz jest 8 owiec – 6-latki) 
 
 
Tak samo postępują przy innych zadaniach 
 

• Do zagrody 9 owiec wpędził juhas młody.  
Ale cztery starsze owce uciekły z zagrody.  
Policz teraz szybko mi ile owiec w zagrodzie śpi? 
 

• Na hali, na hali raz się tak zdarzyło, że do 7 starszych owiec 3 młode przybyły. 
Powiedz teraz mi ile wszystkich owiec w zagrodzie śpi?  
 

• Na łące pod górą juhas owce pasie, cztery czarne owce i pięć białych hasa. 
  Ile wszystkich owiec jest w stadzie juhasa? 
 
 
 

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


6. Zabawa bieżna Samochody.  
Krążki czerwony i zielony dla rodzica. Dzieci trzymają ręce jak kierownicę samochodu. Kiedy 
rodzic podniesie do góry zielony krążek, dzieci poruszają się w różnych kierunkach z wymijaniem 
się; kiedy podniesie czerwony krążek– zatrzymują się.   
 

7. Zapoznanie z mapą fizyczną Polski. 
Wskazywanie pasm górskich na mapie; odczytywanie ich nazw z rodzicem lub samodzielnie; 
zwrócenie uwagi na kolorystykę pasm górskich na mapie.  
 

8. Malowanie gór farbami na pogniecionej kartce.  
Dla każdego dziecka: farby plakatowe, kartka, pędzelek, kartka z bloku technicznego. Dzieci 
formują z pogniecionego papieru pasmo górskie, przyklejają je na kartce z bloku technicznego; 
malują farbami plakatowymi na różne odcienie brązu; malują drzewa iglaste u podnóża gór.   
 

9. Zabawa ruchowa Hasła.  

Na hasło: Wspinaczka, dzieci stoją i wyciągają ręce w górę, wykonując ruchy naprzemienne.  

Na hasło: Spacer, dzieci maszerują po sali. 

 

 

 


