
Data:  08.06.2020

Temat: :  Czym podróżujemy?

Cele szczegółowe:

Dziecko:

• Ogląda książki, wymienia znane mu środki lokomocji

• Maszeruje w różnych kierunkach

• Pamięta o myciu rąk przed posiłkiem i po zabawie

• Wypowiada się na temat opowiadania

• Naśladuje jazdę samochodem

• Słucha uważnie czytanej bajki

•  Wycina pojazdy z gazet

• Układa pojazd z figur geometrycznych, 

• Koloruje obrazek nie wychodząc za linę

• Wznosi konstrukcję z klocków

1. Oglądanie albumów z środkami lokomocji. (załącznik nr 1)

W załączniku znajdują się sylwetki różnych pojazdów. Zadaniem dziecka jest 

wymienianie pojazdów, które zna. 

2. „Stop” zabawa orientacyjno-porządkowa

Dziecko maszeruje po pokoju w dowolnym kierunki. Na hasło „stop” zatrzymuje się 

w dowolnej pozycji.

3. Czynności higieniczne, kształtowanie codziennych nawyków mycia rąk po 

zabawie i przed posiłkiem.

W czasie pobytu w domu pamiętamy o myciu rąk po zabawie i przed posiłkiem. 



4. „Wyruszamy w podróż”- wypowiedzi dzieci na podstawie opowiadania D. 

Kossakowskiej „Czym podróżujemy?”

Czym podróżować? D. Kossakowska

Ola, Karol i Basia chodzą do jednego przedszkola i są przyjaciółmi. Kiedy są w domu często

spotykają się, żeby wspólnie się pobawić. Zbliża się

lato. Już teraz planują co będą robić na wakacjach. Wspominają też

wakacje z ubiegłego roku. Ola cały tydzień spędziła u babci w Kołobrzegu. Miło wspomina 

zabawy na plaży i zbieranie muszelek. Pamięta też, że bardzo zmęczyła ją podróż. Tata był 

kierowcą samochodu, a podróż trwała długo. Kilka razy podczas podróży robili przystanki, 

aby odpocząć. Ola z radością powitała babcię po sześciu godzinach jazdy samochodem. 

Karol wybrał się do wujka, który mieszka w górach. Wspólnie z rodzicami i bratem 

podróżowali pociągiem. Pociąg jechał bardzo szybko. Karol podziwiał przez okno piękne 

widoki. Wygodne siedzenia i dużo miejsca sprawiły, że Karol nie był zmęczony. Podróż 

minęła szybko i przyjemnie. Basia była z rodzicami w Grecji. Chociaż to daleko, jej podróż 

trwała najkrócej. Basia podróżowała samolotem, a widoki podziwiała z góry. Tegoroczne 

wakacje przyjaciele spędzą razem. Ich rodzice też się przyjaźnią i postanowili wspólnie 

wyjechać na Mazury. Dzieciaki cieszą

się, że będą razem odpoczywać. Martwią się tylko tym, czy pogoda dopisze, ba przecież 

kąpiele w jeziorze w słoneczny dzień są najwspanialsze.

Pytania do opowiadania

 Gdzie wakacje spędziła Ola? Jak tam dojechała?

 Gdzie wakacje spędził Karol? Jak tam dojechał?

 Gdzie wakacje spędziła Basia? Jak tam dotarła?

5. „Samochody do garażu” zabawa naśladowcza

Dziecko porusza się po Sali naśladując jazdę samochodem, na sygnał „samochody do 

garażu” staje w wyznaczonym miejscu -garażu. 



 

6. „Popołudnie z książką” czytanie bajki wybranej przez dziecko

https://www.youtube.com/watch?v=GK7URJvtC5Q

Po wysłuchaniu bajki narysuj auta, które wystąpiły w czytanej bajce.

7. „Pojazdy lądowe, wodne i powietrzne” wycinanie pojazdów z kolorowych gazet, 

przyklejanie ich na kartkę

Z kolorowych gazet wytnij znajdujące się tam pojazdy i przyklej je na kartkę. 

8. „Figury geometryczne” układanie pojazdów z figur geometrycznych

Z figur geometrycznych wyciętych z kolorowego papieru ułóż na kartce dowolny  

samochód a następnie przyklej go.  

9. „Autokar” zabawa manualna (załącznik nr 2)

W załączniku znajduje się kolorowanka z sylwetką autobusu, zadaniem dziecka jest 

pokolorować pojazd nie wychodząc za linie. 

10.„Garaż” układanie z dowolnych klocków garażu na samochody

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi oraz pracami plastycznymi. Koniecznie

prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania i wysyłać e-mailem

na adres bratkip5@wp.pl . Wszystkie Wasze prace będą zamieszczane na stronie internetowej 

przedszkola

Życzymy miłej zabawy. 

Wychowawczynie :Agnieszka Puszko, Anna Trzeciak
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