
Wtorek  9.06.2020 

Temat tygodnia:  RÓŻNE POJAZDY 

Temat dnia: Pojazdy z sygnałem 

 

Cele szczegółowe:  

Dziecko:  

 ćwiczy aparat oddechowy, 

 składa obrazek z części w całość  

 poprawnie wykonuje zadania i ćwiczenia ruchowe  

 odgaduje zagadki 

 wydłuża czas  wypowiadania samogłosek  

 zna z numery alarmowe i sygnały pojazdów uprzywilejowanych 

 poprawnie wykonuje  ćwiczenia artykulacyjne 

 wykonuje pracę plastyczno- techniczną  

 prawidłowo posługuje się przyborami do rysownia oraz przyjmuje właściwą postawę 

 reaguje na sygnały dźwiękowe 

 konstruuje samochody 

 

W dniu dzisiejszym proponujemy następujące zabawy są to pomysły które możecie 

wykorzystać do wspólnych zabaw z dzieckiem 

1. Zabawa poranna ze śpiewem  „Koła autobusu kręcą się” 

https://www.youtube.com/watch?v=N0gKFGXumTY    

2. Ćwiczenia oddechowe „Przeganiamy chmury”  Dzieci wykonują wdech nosem, a 

wydech ustami naśladując dmuchanie na chmury. 

3.  Ułóż pojazd – składanie obrazka z kilku części. Można wykorzystać kolorowankę lub 

obrazek z gazety przedstawiający pojazd uprzywilejowany. Należy przeciąć obrazek na 3-

4 części. Zadaniem dziecka jest złożenie go w całość. Rozmowa nt. Co to znaczy pojazd 

uprzywilejowany i jakie znasz pojazdy, które tak można nazwać?   

4. Zabawy i ćwiczenia poranne zestaw II (do codziennych  zabaw w tym tygodniu   

prosimy zerknąć do poniedziałku 8.06.2020) 

5. Nawyki do kształtowania w domu- Czynności samoobsługowe - pomoc w przygotowaniu 

nakrycia do śniadania  

 

6. Film edukacyjny „Pojazdy’’  

https://www.youtube.com/watch?v=h3D6xu7pr3k 

7.  „Jaki to pojazd? ” – rozwiązywanie zagadek słownych. 

 

Zagadka nr 1 

Pożar, pożar, straszna sprawa 

dym widać w oddali. 

Kto tak szybko drogą jedzie 

https://www.youtube.com/watch?v=N0gKFGXumTY
https://www.youtube.com/watch?v=h3D6xu7pr3k


kiedy dom się pali? (strażacy) 

– Jak nazywa się pojazd, którym jeżdżą strażacy? Odszukujemy obrazek wozu strażackiego. 

– Jaki jest numer telefonu na Straż Pożarną? 998 – rodzic pokazuje kartkę z wypisanym 

numerem i kładzie ją pod obrazkiem wozu strażackiego. Dziecko pod kartką układa numer do 

straży pożarnej z małych kartoników z cyframi i próbuje odczytać (dziewięć, dziewięć, osiem). 

W razie potrzeby rodzic pomaga odczytać numer. 

– W jakich sytuacjach dzwonimy na Straż Pożarną? 

Zagadka nr 2 

Kto na skrzyżowaniu 

bez obawy staje, 

bo ręką zatrzyma auta i tramwaje? 

Bystrym okiem, dobrym słuchem, kieruje drogowym ruchem. (policjant) 

– Jak nazywa się pojazd, którym jeżdżą policjanci? Odszukujemy obrazek radiowozu 

policyjnego. 

– Jaki jest numer telefonu na Policję? 997 - rodzic pokazuje kartkę z wypisanym numerem 

i kładzie ją pod obrazkiem radiowozu. Dziecko pod kartką układa numer 997 z małych 

kartoników z cyframi i próbuje odczytać (dziewięć, dziewięć, siedem). W razie potrzeby rodzic 

pomaga odczytać numer. 

– W jakich sytuacjach dzwonimy na Policję? 

Zagadka nr 3 

Kto tak prędko, na sygnale 

do chorego jedzie. 

Jeśli trzeba do szpitala prędko go zawiezie. 

– Jak nazywa się pojazd, którym jeżdżą lekarze? 

– Jaki jest numer telefonu na Pogotowie Ratunkowe? 999 - - rodzic pokazuje kartkę 

z wypisanym numerem. Dziecko pod kartką układa numer 999 z małych kartoników z cyframi 

i próbuje odczytać (dziewięć, dziewięć, dziewięć). W razie potrzeby rodzic pomaga odczytać 

numer. 

– W jakich sytuacjach dzwonimy na Pogotowie Ratunkowe? 

Żeby wezwać pomoc można również zadzwonić pod numer alarmowy 112. Rodzic pokazuje 

kartkę z tym numerem a dziecko układa go z małych kartoników z cyframi. 

– Wyszukanie numeru 112 

 

8. Ćwiczenia artykulacyjne „Jak karetka”  (policja, straż pożarna) – usprawnianie 

   aparatu artykulacyjnego, poprzez wydłużone wymawianie samogłosek: a-i, e-o 

   i-e, o-y, a-u itp. 

  

PO POŁUDNIU PROPONUJEMY: 

9. Paca plastyczno  – techniczna, pojazd  z rolek po papierze toaletowym 

Kilka pomysłów na pracę  

 



 

  
 

  
 

10. Ćwiczenie percepcji słuchowej Numery alarmowe  - Słuchanie nagrania sygnałów: 

policji, straży pożarnej, karetki pogotowia. Dzieci słuchają i mówią jakie sygnały 

rozpoznały, jaki pojazd kojarzy im się z usłyszanym sygnałem 
Co to za pojazd ?https://www.youtube.com/watch?v=6UKVF2MfCCs 

 

11. „Pojazdy” – zabawy konstrukcyjne klockami. 

 

 

 

Jeżeli chcecie możecie pochwalić się domowymi zabawami z dziećmi, pracami plastycznymi 

które wykonacie. Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub 

wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres grupa.maczki@o2.pl Wszystkie wasze 

dzieła będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. 

 

Życzymy zdrowia. 

Miłej zabawy i pracy, pozdrawiamy. 

Wychowawczynie: Anna Klim, Małgorzata Dębko 

https://www.youtube.com/watch?v=6UKVF2MfCCs

