
Data: 22.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Wakacje  

Temat dnia: Jadę w góry! 

 

Dzień dobry kochani! 

Powoli zbliżamy się do końca roku szkolnego. A to oznacza, że 

wkrótce rozpoczną się WAKACJE.  

Wakacje to okres wolny od nauki szkolnej i przedszkolnej.  

Podczas wakacji można zwiedzić wiele ciekawych miejsc.  

My dzisiaj wybierzemy się w góry! 

Posłuchajcie wyliczanki: 

Na wycieczkę wyruszamy, 

ale pewien kłopot mamy: 

czy do lasu czy na grzyby, 

choć wycieczka jest na niby. 

Jechać w góry czy nad morze? 

Wyliczanka nam pomoże: 

raz, dwa, trzy, 

raz, dwa, trzy 

dzisiaj w góry jedziesz Ty! 

 

Spójrzcie na mapę poniżej. Chciałabym, byście zwrócili uwagę na 

obszar zaznaczony kolorem brązowym. Tam  znajdują się góry.  



W Polsce wyróżniamy takie pasma górskie jak:  

SUDETY I KARPATY. 

W Sudetach najwyższym szczytem jest Śnieżka (1603 m n. p. m.)   

Oto ona, popatrzcie:  

 



 

 

ŚNIEŻKA 



Najmłodszym i zarazem najwyższym  łańcuchem górskim są  

KARPATY, w których najwyższym pasmem są Tatry. Popatrzcie 

na zdjęcia: 

 

 



Teraz zapraszam Was do obejrzenia filmu edukacyjnego, który 

Wam podpowie jak bezpiecznie wybrać się w góry (oczywiście z 

rodzicami).  

Nigdy nie wychodzimy SAMI! 

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

 

Przykładowe pytania do filmu: 

-Dokąd pojechali bohaterowie filmu? (W góry) 

-Jak należy przygotować się do pieszej wycieczki?  

 zaplanować trasę 

 spakować potrzebne rzeczy 

 ubrać odpowiednie obuwie 

 wychodząc na wędrówkę trzeba poinformować kogoś o wyjściu 

 sprawdzić jaka będzie pogoda 

 

-Co należy ze sobą zabrać na wycieczkę w góry?  

 jedzenie i picie 

 mapę 

 latarkę i kompas 

 naładowany telefon 

 zegarek, apteczkę 

 

-Jak należy się poruszać w górach? (tylko po wyznaczonych szlakach) 

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


-Czego nie można robić w górach? (rozdzielać się i wyrzucać śmieci) 

Zapraszam do zabaw przy muzyce : 

 https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

 https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

 https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

 

Teraz sobie wygodnie usiądźcie i posłuchajcie Góralskiej 

Biesiady: https://www.youtube.com/watch?v=kGuojuhEVLA 

 

Gwara góralska 

Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów 

podhalańskiej kultury, po którym szybko można poznać, czy ma się do 

czynienia z prawdziwym góralem. Gwarą mówi się na co dzień i to nie 

tylko w domach, ale także w pracy, czy szkole. 

 

Mieszkańcy terenów górskich i podgórskich nazywani są 

GÓRALAMI. Spójrzcie na ilustracje.  

-Czy mają takie same ubrania jak my? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94
https://www.youtube.com/watch?v=kGuojuhEVLA


 
 

 
 



 
Góral nosi płaski czarny kapelusz z filcu, którego główkę otaczają 

muszelki zwane kostkami naszyte na czerwoną wstążkę. Białą lnianą 

koszulę z szerokimi rękawami zdobi przy szyi metalowa spinka 

przystrojona łańcuszkami i koralikami. Góralskie spodnie, czyli portki 

szyte z białego płótna, mają rozcięcia w pasie i u dołu nogawek. Wzdłuż 

nogawek biegną lampasy z kolorowego sznurka, dół spodni zdobią 

pomponiki, a górę - barwny haft zwany parzenicą. Noszony na 

spodniach skórzany pas bacowski jest bogato zdobiony wyżłobieniami, 

metalowymi ćwiekami i guzami. Kierpce, szyte ze skóry, przywiązuje 

się do nóg rzemykami zwanymi nawłokami. Cucha, zarzucana na 

ramiona jak peleryna, jest okryciem wierzchnim. Zdobi ją wielobarwny 

haft, rozmaite aplikacje, obszyte tasiemką boki oraz czerwona wstążka, 

służąca do wiązania. Uzupełnieniem stroju jest laska z toporkiem - 

ciupaga. 

 



 
 

Góralka-jej nakryciem głowy jest kolorowa chusta zwana szmatką. 

Wiosną i latem dziewczyna chodzi z odkrytą głową, wplatając we 

włosy kwiaty dla ozdoby. Na batystową koszulę, ozdobioną białym 

haftem i kryzką, wkłada aksamitny gorset podszyty płótnem i 

wyszywany barwnym haftem. Wstążka służąca do sznurowania gorsetu 

jest długa, najczęściej czerwona, związana na dole w kokardę. Jej 

długie końce swobodnie spływają na spódnicę uszytą z tybetu, którą 

zdobi kwiecisty motyw ułożony w koronę. Pod spódnicą dziewczyna 

nosi białą halkę zwaną fartuchem, na nogach kierpce, a na szyi sznury 

czerwonych korali. 

 

 

 

 



Na Podhalu możemy wyróżnić dwa rodzaje tańców: góralski i 

zbójnicki.  

Zapraszam do obejrzenia tańca zbójnickiego: 

https://www.youtube.com/watch?v=F_BDLYAfg7w 

 

A to jest góralska chata: 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_BDLYAfg7w


Produktem regionalnym pochodzącym z gór jest OSCYPEK (czyli 

twardy, wędzony ser) 

 

 
 

 
 

 

 



A to jest ciupaga, czyli góralska laska.  

 

 
 

Może ktoś z Was był już w górach i ma jakieś pamiątki?  

A jeśli nie, to nie martwcie się, bo wakacje tuż, tuż.. 

 

Na koniec chciałabym żebyście wykonali kilka zadań 😊 

 

Do jutra kochani! 

P. Angelika 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


