
09 czerwca 2020 – WTOREK 

Temat dnia: Wakacyjna podróż pociągiem 

 

1. Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem książek. 

Książki o pociągach. 

Rodzic  prosi, aby dziecko odszukało w książkach ilustracji z  pociągiem. Dziecko próbuje 

odpowiedzieć na pytania, np.: Jakie są te pociągi? Jak wyglądają? Jakie mają kolory? Itp. 

Ciekawostka: Najszybszy pociąg w Polsce to Pendolino. 

2. Ćwiczenia słuchowe Szybko czy wolno? 

Rodzic naśladuje odgłosy pociągu, w wybranym tempie (najlepiej w różnym tempie). 

Rodzic  prosi, aby dziecko skupiło uwagę na odgłosach i określiło, jak jedzie pociąg. (Pociąg 

jedzie… szybko, wolno). 

3. Wprowadzenie – wykonanie biletów. 

Dla dziecka: małe kartki papieru w kształcie prostokątów, kredki. 

Rodzic  informuje, że podczas każdego przejazdu – czy to pociągiem, czy to kolejką – 

potrzebny jest bilet. Ponieważ za chwilę dziecko będzie potrzebowało biletu, a nie ma ich 

przy sobie, musi wykorzystać dostępne materiały (kartki i kredki), by stworzyć swój bilet. 

Dziecko ozdabia kartoniki według własnych pomysłów. 

4.  Osłuchanie się ze słowami i melodią piosenki „Jedzie pociąg z daleka” 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

• Rozmowa na podstawie piosenki. 

Najpierw dziecko pokazuje własnoręcznie wykonany bilet i opowiada o nim. Potem 

odpowiada na pytania. 

− Kto to jest konduktor? 

− Gdzie pracuje konduktor? 

− Czy każdy może jechać pociągiem? 

− W jakie miejsca można jechać pociągiem? 

− Jak trzeba zachowywać się w pociągu? 

5.  Ćwiczenia ortofoniczne Jedzie pociąg... 

Obrazki: ślimak, gepard, mysz, lew. 

Rodzic opowiada o znaczeniu poszczególnych zwierząt przedstawionych na obrazkach 

(ślimak – wolno, gepard – szybko, mysz – cicho, lew – głośno) w stosunku do sposobu 

naśladowania odgłosów jazdy pociągiem przez dzieci (ciuch, ciuch). Następnie rodzic 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio


pokazuje obrazki w dowolnych kombinacjach. Może je także łączyć (np. ślimak + myszka – 

dzieci mówią ciuch-ciuch wolno i cicho). 

6. Zabawa językowa z wykorzystaniem obrazków. 

Obrazki, np.: gepard, sokół wędrowny, ślimak, żółw, obręcze. 

Rodzic  prezentuje obrazki i wymawia wyraźnie nazwy przedstawionych na nich zwierząt. 

Dziecko dzieli je rytmicznie (na sylaby), a następnie umieszczają obrazki w wybranym kole, 

w zależności od sposobu poruszania się zwierząt – w jednym będą umieszczone szybkie 

zwierzęta, a w drugim – poruszające się wolno. Następnie kończą porównania rozpoczęte 

przez rodzica., np. Szybki (wolny) jak… uzupełniając je o nazwy wybranych zwierząt. 

7.  Zabawa ruchowa Poruszam się jak... 

Obrazki z poprzedniego zadania. 

Dziecko maszeruje po sali. Rodzic prezentuje wybrany obrazek. Zadaniem dziecka jest 

poruszanie się jak przedstawione na nim zwierzę. 

8.  Zadanie plastyczno-manualne „Skorupa ślimaka”. 

Kontury ślimaka, plastelina, kredki. 

Rodzic prosi, aby dziecko zrobiły z plasteliny cienki wałeczek, zrolowały go na podobieństwo 

kształtu skorupy ślimaka, przykleiły w odpowiednim miejscu na konturze ślimaka i 

pokolorowały resztę konturu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


