
Drodzy Rodzice! Drodzy Marynarze! 

 

Rok przedszkolny zbliża się do końca, już niedługo 

wyczekiwane przez wszystkich wakacje dlatego najbliższe 

zadania będą związane z tym czym podróżujemy : 

 

Poniedziałek 

8.06.2020 

1. Zaproś rodzica do wspólnych ćwiczeń:  

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc 

2. Czym możemy podróżować? Wymieniając środki lokomocji 

podziel ich nazwy na sylaby i na głoski (może mama pomoże) 

3. A teraz obejrzyjcie film i sprawdźcie czy udało Wam się 

wymienić te wszystkie które są pokazane w filmie ( w filmie 

pojawią się też różne pojazdy): 

 https://www.youtube.com/watch?v=1Om1lsQADP4 

4. Narysujcie lub namalujcie pojazd Waszych marzeń – 

spróbujcie go nazwać – wybrać mu imię. 

5. Zagadki słuchowe – Środki lokomocji 

https://www.youtube.com/watch?v=kShLSH-J81A 
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Wtorek 

9.06.2020 

 

1. Zaczynamy od ćwiczeń 

https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM 

2. Jakie znacie pojazdy poruszające się po lądzie? Ile udał 

się Wam wymienić?  

3. Posłuchajcie i pobawcie się przy piosence Pana Miłosza 

Maszynista Zuch 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 

4. Lokomotywa J.Tuwim 

https://www.youtube.com/watch?v=wzge0nSflq8 

posłuchajcie uważnie bo za chwilę czeka Was zadanie  

5. Karta pracy Lokomotywa  zał. Lokomotywa (przygotujcie 

sobie klocki, guziki albo dodatkowe kredki, które 

pomogą Wam w liczeniu) 

 

Środa 

10.06.2020 

1. Zacznijmy od porannej gimnastyki 

https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw 

2. Pamiętacie szantę o tratwie ?  

https://www.youtube.com/watch?v=5JScqH8hdZY 

3. Podczas roku przedszkolnego poznawaliśmy pojazdy, które 

pływają a teraz spróbujcie sprawdzić co pływa co tonie? 

https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM
https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik
https://www.youtube.com/watch?v=wzge0nSflq8
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(poproście o miskę z wodą i wybierzcie różne rzeczy lub 

zabawki, które nie zniszczą się poprzez kontakt z wodą i 

sprawdźcie co pływa a co tonie. 

4. Statek – namalujcie lub narysujcie statek, a może 

wykonacie go z pudełek a może z talerzyka papierowego z 

talerzyka papierowego 

 

https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/07/statek-z-

papierowego-talerzyka-praca.html 

 

Proponuje wykonanie statku metodą origami  

https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/07/statek-z-papierowego-talerzyka-praca.html
https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/07/statek-z-papierowego-talerzyka-praca.html


 

Instrukcja na You tube  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=hxHq

Iuvsx2M&feature=emb_logo 

6. Oto morze Bałtyckie – czy już wszyscy razem śpiewacie, 

dla przypomnienia : oglądajcie i słuchajcie uważnie, gdyż 

następuje mała zmiana w pokazywaniu: 

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

 

Piątek 

12.06.2020 

 

1. Na dobry początek dnia piosenka o pewnej muszce, 

która….. https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc 

podczas muzyki tańczy i skaczemy i się dobrze bawimy 
😊 

2. Dziś lecimy – szukamy pojazdów latających… czyli …. 

Spróbujcie podzielić nazwy na sylaby i głoski .  

3. Proponuje dziś razem z tatą zrobić samolot z papieru tu 

znajduje się jedną z propozycji wykonania ale 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=hxHqIuvsx2M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=hxHqIuvsx2M&feature=emb_logo
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oczywiście jest wiele instrukcji 

https://www.youtube.com/watch?v=b385fkYM844 

Pokolorujcie lub ozdóbcie i sprawdźcie jak daleko poleci, 

Zróbcie zawody samolotowe…  

4. Sprawdźcie czym chciałyby podróżować dzieci – zał. 

Środki transportu 

5. Zastanówcie się dlaczego  czasem podróżuje się 

samochodem a czasem samolotem a może pociągiem. Od 

czego zależy co wybieramy jako środek transportu? 

6. Posłuchajcie śpiewanego wiersza pt.: W aeroplanie J. 

Tuwima 

https://www.youtube.com/watch?v=KkOilHXIbVY 
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Propozycja zabawy na niepogodę : 

Hokej powietrzny podłogowy z miseczkami do góry i torbą 

fasoli. 

 

 



Załącznik – lokomotywa 

Wykonaj działania i pokoloruj wagony  

według wskazówek 

 



Załącznik – środki transportu 

 


