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Witajcie kochani! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji artystycznej. Poznamy krajobraz gór oraz dowiemy się 

z czego składa się krajobraz górski. W kolejnej części zajęć wykonamy pracę plastyczną. 

Miłe zabawy! 

 

Część I 

Witam kochani, dzisiaj nietypowo zajęcia zaczynamy od przywitanki rymowanki bez śpiewania 

możecie próbować podzielić ja na sylaby albo zrobić sobie koncert. 

Piękna pogoda na zewnątrz więc warto ten czas wykorzystać na długi spacer i zabawy w ogrodzie 

 

Mało, nas mało nas 

Chodźcie do nas wszyscy wraz 

Krok do przodu i krok w tył 

Żeby dzień wesoły był. 

 

Część II 

 

Nim rozpoczniemy „górską przygodę”, pokażmy im bardzo prostą mapę i wyjaśnijmy, że mapa to 

rysunek terenu oraz o czym informują nas znajdujące się na niej oznaczenia kolorystyczne. Kolor 

pomarańczowy i brązowy oznacza właśnie góry. 



Poznamy teraz łańcuchy górskie, które występują na terenie naszego kraju: Sudety, Karpaty i Góry 

Świętokrzyskie. 

SUDETY 

 

 

 



Sudety rozciągają się na terenie Polski, Czech i Niemiec na długości ok. 340 km. Polska część Sudetów 

prawie w całości znajduje się na południu województwa dolnośląskiego, a tylko ich niewielka część 

leży w województwie opolskim. Sudety uważane są za góry stare. Przez wiele milionów lat (200 mln) 

były zalewane przez morze. Uwzględniając wysokość gór, Sudety są zaliczane do gór średnich. 

Wzniesienia osiągają przeważnie wysokość 700–800 m, rzadko ponad 1000 m n.p.m. Najwyższym 

sudeckim szczytem jest Śnieżka (1602 m n.p.m.). Sudety są uważane za góry bardzo atrakcyjne 

krajobrazowo, są również górami najczęściej odwiedzanymi przez turystów. W Sudety jeździ wiele 

osób z dziećmi, ponieważ wysokość tych gór pozwala na swobodne wędrówki piesze małych 

turystów. Trasy turystyczne mają różne stopnie trudności i długości, co daje okazję do poznawania 

piękna Sudetów na miarę możliwości naszych i dzieci. Miejscowościami, które wiele dzieci może znać 

z letnich bądź zimowych pobytów, są np. Karpacz, Świeradów-Zdrój, Szklarska Poręba i Kłodzko. 

KARPATY 

 

Karpaty to jeden z najdłuższych łańcuchów górskich. Rozciągają się na długości 1300 km. Karpaty w 

Polsce zajmują południową część województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego (doskonała 

sytuacja edukacyjna do poszukiwania położenia ww. gór na mapie – zastosujmy zdobyte przez dzieci 

informacje, pomocne będą oznaczenia kolorystyczne). Karpaty to największy łańcuch wśród polskich 

gór. Tatry są najwyższym pasmem górskim całych Karpat. Gerlach (2655 m n.p.m.) to najwyższy 

szczyt Tatr (leży po stronie słowackiej). Rysy (2499 m n.p.m.) to najwyższy z polskich tatrzańskich 

szczytów. W polskiej części Karpat właśnie tatrzańskie szczyty przekraczają 2000 m n.p.m., natomiast 

przeciętna wysokość beskidzkich wzniesień osiąga ok. 1000 m n.p.m.  

W polskich Karpatach wyróżnia się 12 pasm górskich, ale taki podział w naszych górskich wędrówkach 

możemy uprościć. Dla dzieci bardziej przystępny (w większości znajdujący swoje odniesienie we 



wspomnieniach) będzie następujący podział: Tatry, Pieniny, Beskidy i Bieszczady. Najbardziej znanymi 

miejscowościami w tych regionach gór są: Zakopane, Ustroń, Wisła, Bukowina Tatrzańska, Solina i 

Szczawnica. Polskie Karpaty oferują nam bardzo atrakcyjne szlaki turystyczne oraz wspaniałe 

krajobrazy. Góry te cieszą się ogromnym zainteresowaniem turystów zarówno w lecie, jak i zimą. 

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 

 

Góry Świętokrzyskie rozciągają się na długości ok. 70 km i są najmniejszym polskim łańcuchem 

górskim. Góry te w całości leżą na terenie naszego kraju, a nawet na terenie jednego województwa. 

Są to najstarsze góry w Polsce. Nie są wysokie. Tylko najwyższy szczyt, Łysica, przekracza wysokość 

600 m n.p.m. Góry Świętokrzyskie są interesujące nie tylko pod względem przyrodniczym, ale także 

kulturowym. Ich ogólna przystępność, rozpatrywana pod kątem wysokości, zachęca do pieszych 

wędrówek także z dziećmi. Do najbardziej znanych miejscowości w Górach Świętokrzyskich 

zaliczamy: Kielce, Sandomierz, Opatów, Chęciny, Jędrzejów, Busko-Zdrój, Skarżysko-Kamienną i 

Bałtów. 

 

Teraz proszę, obejrzyjcie filmik, na którym przepięknie pokazane są nasze Polskie góry: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLR0B6O6cmc. 

 

Zastanów się i powiedz z czym kojarzy ci się : 

- krajobraz nadmorski: starek, zabawy na plaży, mewy itp. 

- krajobraz górski: góral, jazda na nartach, chodzenie po górach itp. 

- krajobraz nizinny: spacer po parku, zbieranie grzybów, jazd rowerem po lesie itp. 

- Mazury: jezioro, jacht, namiot itp. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLR0B6O6cmc


2. Praca plastyczna- teraz wykonamy pracę plastyczną, która będzie przedstawiać nasze góry.  

Przygotujcie sobie: 

- gazety czarno-białe, 

- kartkę białą, 

- klej, 

- nożyczki, 

- papier do wycinanek. 

Wykonamy taką pracę plastyczną: 

 

Z gazet wytnijcie lub wyrwijcie góry, z zielonej i brązowej kartki drzewa. Zwierzęta górskie możecie 

narysować sami lub namalować. Niech poniesie was wyobraźnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część III 

Na koniec wykonajcie kartę pracy. 



 

 


