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      Materiał zabaw i zajęć do nauczania zdalnego dla Grupy 2 żółtej - „Bączki”   

 

 

Temat wiodący: 

 

Góry, górki i pagórki.  
 

Kochane Bączki, Drodzy Rodzice! 

 

Przed nami ostatnie już propozycje zabaw z edukacji zdalnej.  Lato zbliża się nieubłaganie,          a 

co za tym idzie także czas wakacji i odpoczynku. Dlatego też bardzo gorąco chciałyśmy 

podziękować: Wam Bączki - za pilne wykonywanie zadań i korzystanie z naszych pomysłów, a 

Wam Rodzice - za wszelką pomoc i wsparcie udzielone swoim pociechom w tym czasie!  

Dziękujemy także, że dawaliście znać, co u Was słychać. To było bardzo miłe i cenne dla nas, a 

poza tym dawało pewność, że u Was wszystko w porządku, i że jesteście zdrowi.   

Na tę końcówkę roku szkolnego mamy dla Was zaproszenie na wycieczkę w góry. Przeniesiemy 

się z północy Polski i nadbałtyckich plaż, na jej południe. Tutaj rozpościerają się piękne górskie 

widoki, a do zdobycia są zarówno najwyższe szczyty Tatr czy te trochę niższe, które wznoszą 

się w najbliższych nam wrocławianom Sudetach. Zatem w nadchodzącym tygodniu dowiecie 

się, jak należy przygotować się na wycieczkę w góry, co to są szlaki i co oznaczają ich kolory. 

Będziecie odgadywać zagadki i wykonacie pracę plastyczną.  

To oczywiście tylko niektóre z naszych propozycji.  

Pozdrawiamy Was i Waszych Rodziców jak zwykle bardzo ciepło, trzymajcie się zdrowo  

i dzielnie!  

Do szybkiego zobaczenia! 

Pani Madzia i Pani Asia 

 

Jeżeli będziecie potrzebowali więcej zadań, śmiało zaglądajcie do innych grup!  

 

Źródło: https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-12-11-Mi%C4%99dzynarodowy-Dzie%C5%84-Teren%C3%B3w-

G%C3%B3rskich.pdf 

https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-12-11-Mi%C4%99dzynarodowy-Dzie%C5%84-Teren%C3%B3w-G%C3%B3rskich.pdf
https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-12-11-Mi%C4%99dzynarodowy-Dzie%C5%84-Teren%C3%B3w-G%C3%B3rskich.pdf
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Jeśli masz ochotę zaplanuj swoją pracę        

 

Zanim przystąpicie do zabawy kilka słów o górach w Polsce! 

W naszym kraju mamy 3 najważniejsze pasma górskie: Góry Świętokrzyskie, Sudety  

i Karpaty. Więcej na ich temat (jak powstały,  z czego są zbudowane itp.) dowiecie się  

w przyszłości na lekcjach geografii.  Najwyższym szczytem w Polsce są tatrzańskie Rysy. 

Kiedy już się znajdziemy na czubku tej góry, będziemy mogli obserwować okolice wokół niej 

z wysokości prawie 2,500 m. Dla porównania Sky Tower ma zaledwie 215 m       

Najbliżej z Wrocławia jest nam do Karkonoszy, które stanowią część Sudetów. Może ktoś  

z Was wspinał się już na Śnieżkę? Jeśli tak, to na pewno wie, że na szczytach gór bardzo 

często można odpocząć w schronisku. To taki specjalny budynek, w którym można się 

schronić przed burzą, przenocować, zjeść ciepły posiłek i kupić pamiątki.  

Niezależnie od tego, w które góry się wybierzecie - wysokie czy niskie, zasady 

bezpieczeństwa obowiązują takie same. A jakie, o tym dowiecie się z filmiku 

przygotowanego dla Was w zadaniu 3.   

Zatem nie przedłużając, zapraszamy Was na górską wyprawę       

 

              

 

Źródło: https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-12-11-Mi%C4%99dzynarodowy-Dzie%C5%84-Teren%C3%B3w-

G%C3%B3rskich.pdf 

https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-12-11-Mi%C4%99dzynarodowy-Dzie%C5%84-Teren%C3%B3w-G%C3%B3rskich.pdf
https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-12-11-Mi%C4%99dzynarodowy-Dzie%C5%84-Teren%C3%B3w-G%C3%B3rskich.pdf
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ZABAWY I ZADANIA DO WYBORU PRZEZ DZIECKO        

POSŁUCHAJ 

 

1. POLSKIE LEGENDY: Liczyrzepa  

Wysłuchaj legendy przeczytanej przez Rodzica lub starsze rodzeństwo. 

Legenda o Morskim Oku - H. Zdzitowiecka 

 

Dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma lasami żył żeglarz pewien, który 

wszystkie morza i oceany przepłynął w poszukiwaniu skarbu i bogactwa. A skarb ten 

potrzebny mu był, aby mógł z niewoli wykupić rodziców, dwoje staruszków przez złego pana 

do lochu wtrąconych. Szukał onego skarbu i tam, gdzie zima trwa wiecznie, a olbrzymie góry 

lodowe po oceanie pływają jak okręty bajecznych olbrzymów... Szukał go i wśród palm, na 

piaszczystych wybrzeżach palonych słońcem południa. 

 

Wreszcie po wielu, wielu latach znalazł go - zebrał pełną złota i klejnotów szkatułę, która 

sama, przedziwną robotą w srebrze wykuta, za skarb poczytaną być mogła. Szczęśliwie 

wpłynął na Śródziemne Morze, a z niego na Adriatyk i już zbliżał się do wybrzeża, gdy nagle 

wybuchła burza straszliwa. Olbrzymie bałwany przelewały się przez okręt, rzucając go na 

prawo i lewo, wicher szarpał linami masztów... 

 

Nie minęło wiele czasu, a okręt, strzaskany, powoli zanurzył się w wodzie. Szkatułka pełna 

złota zniknęła w głębinie. Tylko sam żeglarz, uczepiony złamanego masztu, ocalał. Na nic 

zdały się jego trudy... Nie wykupi już ojców z niewoli... Nie ma po co wracać w rodzinne 

strony... 
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Ze ściśniętym sercem poszedł żeglarz prosto przed siebie przez siedem lasów i siedem gór, 

aby dalej od okrutnego morza, które mu skarb zabrało. Szedł o kiju żebraczym przez 

urodzajne doliny i jałowe skały, mijał szerokie rzeki i wąskie strumienie, aż zagrodziły mu 

drogę jeszcze jedne góry, sięgające nieba. Począł się na nie wspinać znużony żeglarz, aż 

stanął wreszcie na przełęczy, z której widok był na jezioro ze wszystkich stron skałami 

otoczone, w blasku słonecznym mieniące się barwami szmaragdowymi, niczym morskie fale. 

 

A właśnie opodal na zielonej hali pasł młody juhas stado owiec. 

- Co to za jezioro? - spytał go żeglarz 

- Morskie Oko. 

- Morskie Oko?... 

 

Zatrząsł się na tę nazwę żeglarz, bo mu ona niezmierne morskie szlaki i skarb utracony 

przypomniała. Ale coś go ciągnęło do tej wody tajemniczej, niby spokojnej, a jakby kryjącej 

w sobie grozę... 

- Chciałem zejść na brzeg - powiedział, spoglądając na skały urwiska pod stopami. 

- A czemuż by nie?  

Przed zachodem sprowadzę owce na dół, to ze mną pójdziecie - zachęcał 

juhas.  

- Samemu to wam niebezpiecznie, bo drogi nie znacie... 

- Dobrze; poczekam do zachodu - zgodził się żeglarz i siadłszy na kamieniu, spoglądał na owo 

tajemnicze Morskie Oko pośród skał. 

 

Woda w jeziorze raz po raz zmieniała swe barwy. To jaśniała błękitem i szmaragdami                     w 

słońcu, to ciemniała jak najciemniejsze szafiry, gdy długie cienie od gór kładły się na niej. 

Wreszcie zapaliły się wszystkie szczyty różowym blaskiem wieczornej zorzy i całe jezioro 

zdawało się płonąć bijącym od wnętrza pożarem. 

Wtedy to zszedł żeglarz z juhasem i jego owcami: Nim się znaleźli na dole, mrok zapadł. 

Siedli więc na tratwę, by się przy blaskach księżyca przeprawić na drugi brzeg. Właśnie 

dopływali do środka jeziora, gdy spokojne dotąd fale wzburzyły się, choć wiatru nie było. 

 

- Pewnie tam, na morzu, burza być musi ogromna - powiedział juhas rozglądając się 

niespokojnie.  

- Żeby i nas nie chwyciła w odmęty. 

 

Bo to, wiecie, panie, powiadają, że się to nasze Morskie Oko pod ziemią z morzem łączy,  

 z jakimś Adriatykiem, i nieraz nocą woda w nim przybiera i na brzeg resztki zatopionych 

okrętów wyrzuca: to połamane maszty, to strzępy żagli zbutwiałych. 

 

I znowu dreszcz przeszedł żeglarza na te słowa juhasa. Pochylił się nad wodą, wpatrzył się w 

świetlistą smugę księżyca, sięgającą zda się do samej głębi... Coś błysnęło nade dnem... Jakaś 

ryba nie - ryba dziwnego kształtu... W chwilę potem spieniona fala przewaliła się przez tratwę, 
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zostawiając u stóp zatrwożonego wędrowca srebrną, misternie wykutą szkatułę, jego skarb 

najdroższy, za który miał rodziców wykupić z niewoli, skarb zatopiony przed wielu, wielu 

dniami w morskiej głębinie. 
 

Źródło: http://szidikur.blogspot.com/2014/05/legenda-o-morskim-oku-hzdzitowiecka.html 

http://i-tatry.pl/morskie-oko/ 

 

 ZGADNIJ 

2. Zagadki 

Spróbujcie rozwiązać poniższe zagadki.  Te zwierzęta można spotkać w polskich górach       

 
O zmroku opuszcza strychy,  
okrąża zarośla, gąszcze. 
Łowi sprawny, zwrotny, cichy,  
komary, ćmy, chrabąszcze.  
(Nietoperz) 

 

 

 

 

Co za zwierz po lesie chodzi  
I rudą kitą liście zamiata?  
Gdy noc ciemna zapada 
cichutko do kurników się skrada. 
 (Lis) 

 

 

 

 
Taterniczka doskonała, 
Świetnie wspina się  
Po skałach! 
(Kozica) 
 

 

 

 

 

http://szidikur.blogspot.com/2014/05/legenda-o-morskim-oku-hzdzitowiecka.html
http://i-tatry.pl/morskie-oko/


6 
 

 

Duże i piękne są te zwierzęta, 

w wysokich górach, w lasach mieszkają.  
Żadne z nich zimnych dni nie pamięta,  
bo wszystkie smacznie je przesypiają. 
 (Niedźwiedzie)  
 
 

 
 
 
 
Ogon, uszy ma i kły 
 - psa daleki krewny. 
W bajkach tylko bywa zły,  
w lesie jest potrzebny. 
(Wilk) 
 

 

 

 

 

 

Jest to żarłok i śpioch wspaniały,  
je trzy miesiące, śpi trzy kwartały.  
Górale mówią, że to artysta. 
Nikt tak ze strachu jak on nie śwista.  
(Świstak) 
 

 

 

 

Źródło: https://portal.abczdrowie.pl/wscieklizna-w-bydgoszczy-martwy-nietoperz-lezal-na-ulicy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lis 

http://www.birdwatching.pl/galerie-autorskie/505-filimer/zdjecie/106706 

https://podroze.onet.pl/polska/podkarpackie/bieszczady-niedzwiedzie-niszczyly-pasieki-beda-odstraszane/w7d8nf1 

http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/4741-wilk-w-sieci-czy-jest-sie-czego-bac 

https://dziennikpolski24.pl/swistak/ar/10766078 

 

 

 

 

https://portal.abczdrowie.pl/wscieklizna-w-bydgoszczy-martwy-nietoperz-lezal-na-ulicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lis
http://www.birdwatching.pl/galerie-autorskie/505-filimer/zdjecie/106706
https://podroze.onet.pl/polska/podkarpackie/bieszczady-niedzwiedzie-niszczyly-pasieki-beda-odstraszane/w7d8nf1
http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/4741-wilk-w-sieci-czy-jest-sie-czego-bac
https://dziennikpolski24.pl/swistak/ar/10766078
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OBEJRZYJ 

3. Bezpieczeństwo w górach! 

W górach, tak samo jak nad morzem, trzeba przestrzegać pewnych zasad. Jeśli się do nich 

dostosujemy, istnieje duża szansa, że nasz wakacyjny wypad będzie bezpieczny i obejdzie 

się bez nieprzyjemnych i zagrażających zdrowiu sytuacji. Zobaczcie zatem filmik na ten temat 

      

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

POSŁUCHAJ  

4. Kolorowe szlaki 

W górach wędrujemy wyłącznie wyznaczonymi do tego celu trasami. Są one bezpieczne i 

sprawdzone, dlatego że zostały specjalnie przygotowane dla turystów. Nazywają się one 

szlakami i są oznaczone odpowiednimi kolorami, w zależności od ich rodzaju i długości. 

Zobaczcie sami: 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
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A tutaj mała ściąga, co oznaczają poszczególne kolory: 

 

 

Źródło: https://lepszytrener.pl/blog-trenera/jak-rozszyfrowac-oznaczenia-szlakow-turystycznych 

https://www.maluchy.pl/artykul/613-Oznaczenia-szlakow-turystycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lepszytrener.pl/blog-trenera/jak-rozszyfrowac-oznaczenia-szlakow-turystycznych
https://www.maluchy.pl/artykul/613-Oznaczenia-szlakow-turystycznych
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 ROZWIĄŻ 

 

A teraz mamy dla Was kilka zadań. Jesteście gotowi, bo ruszamy w góry ☺ ! 

5. Pakujemy plecak! 

Zapakuj swój plecak na wycieczkę w góry! Przygotowałyśmy podpowiedzi, ale uważajcie, bo 
między nimi ukrywa się też kilka zmyłek.  Dlatego dla pewności, że ich nie zabierzesz skreśl je.  
Narysuj na swoim plecaku rzeczy, które trzeba koniecznie zabrać ze sobą w góry! 

 

 

6. Labirynt  
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A teraz pomóżcie znaleźć tej wesołej rodzince drogę na szczyt! 

 

 

 

7.  Liczymy elementy 
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Policz, ile jest danych elementów i zapisz wynik w odpowiednim okienku za pomocą kresek 

(jeżeli masz ochotę i potrafisz możesz zapisać za pomocą cyfry). Następnie otocz niebieską 

pętlą ten wynik, który wskazuje największą liczbę przedmiotów, a czerwoną ten, który 

wskazuje ich najmniej! 
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WYKONAJ 

8. Górski krajobraz 

Aby wykonać tę pracę plastyczną potrzebujecie: 

• niebieską i zielona kartkę- może być zwykła lub techniczna, 
• zieloną i brązową tekturę falistą, 
• klej, 
• gazetę, 
• nożyczki, 
• naklejki zwierząt, jeśli oczywiście macie takie w domu, 
• białą kartkę. 

 

a. Najpierw przygotuj kartki niebieską i zieloną z ten sposób. Możesz je wyciąć lub wydrzeć. 

 

 

b. Następnie naklej je na białą kartkę 

. 
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c. Z gazet przygotuj, wycinając lub wydzierając, elementy, które będą górami. W kształcie 

powinny przypominać trójkąty. Naklej je w ten sposób, mniej więcej pośrodku kartki: 

 

d. Następnie wytnij z tektury falistej korony i pnie drzew. O tak i naklej je w ten sposób: 

 

e. Jeśli jesteś w posiadaniu naklejek zwierząt górskich możesz je teraz dokleić. Jeśli ich nie 

masz, możesz je po prostu dorysować. Efekt końcowy należy do Ciebie       

 

Źródło: https://karolowamama.blogspot.com/2018/07/gorski-krajobraz.html 

https://karolowamama.blogspot.com/2018/07/gorski-krajobraz.html
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UGOTUJ 

9.  Oscypek 

Oscypek to najbardziej znany ser, produkowany w naszych górach. Jest on wyrabiany ręcznie, 

a następnie wędzony, dzięki czemu jego skórka ma złotawy kolor. Składa się on  

z mleka owczego i krowiego oraz ma słony smak. We Wrocławiu możecie go skosztować np.  

podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. W niektórych sklepach znajdziecie oscypka przez cały 

rok. Najprostsze danie to po prostu oscypek z grilla. Jeśli nie posiadacie takiego sprzętu, 

możecie go również podsmażyć na zwykłej patelni, na małym ogniu, aż uzyska delikatną 

miękkość. Wystarczy dodać do niego odrobinę konfitury z żurawiny i danie do skosztowania 

gotowe! 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://portaltatrzanski.pl/wiedza/kultura/redyk-na-podhalu-wyprowadzenie-owiec-na-hale,2171 

https://www.wikiwand.com/en/Oscypek 

 

 

ZAŚPIEWAJ 

10. Piosenka „Kolorowe lato” 

Na koniec mamy dla Was jeszcze jedną propozycję, tym razem muzyczną. Posłuchajcie 

piosenki w wykonaniu Margolci i Misia,  spróbujcie nauczyć się ją śpiewać       

 

1. Przyszło do nas lato, kolorowe lato.  

Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?  

https://portaltatrzanski.pl/wiedza/kultura/redyk-na-podhalu-wyprowadzenie-owiec-na-hale,2171
https://www.wikiwand.com/en/Oscypek
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Będziemy po łące biegać na bosaka.  

Razem z żabką zieloną przez kałuże skakać.  

 

Ref.:  

Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?  

Że będziemy się bawili całe lato.  

 

2. Przyszło do nas lato, pełne słońca blasku.  

Wybuduję gdzieś nad rzeką zamek z piasku.  

Będziemy motyle gonili po łąkach.  

Policzymy, ile kropek ma biedronka. 

 

Ref.:  

Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?  

Że będziemy się bawili całe lato. 

https://www.youtube.com/watch?v=l4iKGDoEwq0 

 

 

 

Źródło: https://www.zooplus.pl/magazyn/psy/adopcja-psa/top-11-akcesoriow-dla-psa-na-lato 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4iKGDoEwq0
https://www.zooplus.pl/magazyn/psy/adopcja-psa/top-11-akcesoriow-dla-psa-na-lato
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Kochane Bączki i Drodzy Rodzice! 

 

Z niektórymi z Was zobaczymy się podczas wakacji, z resztą spotkamy się dopiero we 

wrześniu. Ale wszystkim Wam życzymy udanego wypoczynku, niesamowitych przygód, 

wypraw w nowe miejsca, no i przede wszystkim zdrowia!!! 

Pamiętajcie o naszej ukochanej Szkaradzie, dzięki Wam i wszystkim, którzy ją tworzą, jest 

taka wesoła i kolorowa       

Jeśli tylko macie ochotę, możecie do nas wysłać wakacyjną kartkę lub list i dać znać, co  

u Was i gdzie zawędrowaliście. Będzie nam bardzo miło! 

A gdyby ktoś nie pamiętał adresu naszego przedszkola, to poniżej przypominajka: 

 

 

Przedszkole nr 43 „Kolorowe” 

ul. T. Kościuszki 27a,  

50 - 011 Wrocław 

 

 


