
DRODZY PIRACI!  

PRZED WAMI OSTATNI TYDZIEO PRZYGOTOWAO DO WAKACYJNYCH WYPRAW. SERDECZNIE 

ZAPRASZAM DO WYKORZYSTANIA PONIŻSZYCH PROPOZYCJI I ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI 

NA BEZPIECZEOSTWO W CZASIE WAKACYJNYCH PODRÓŻY I ZABAW. 

 

PONIEDZIAŁEK 22.06. 
RÓŻNE ŚRODKI LOKOMOCJI 
 
1.Dzisiejszy dzieo rozpoczniemy od rozgrzewki. Zapraszam do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

2. Obejrzyj film edukacyjny -  „Środki transportu” –przypomnisz sobie jak odróżnid i 
nazwad   różne  środki lokomocji 

 https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg&t=12s 

3.Posłuchaj uważnie opowiadania Ewy Kalinowskiej  „Odwiedziny u niedźwiedzia” . 

 „Zbliżały się urodziny niedźwiedzia. Leśni przyjaciele: wilk, zając i lis postanowili zrobid 

mu niespodziankę i odwiedzid go. Droga była daleka i każde ze zwierząt wybrało inny 

środek transportu: wilk - samolot, lis - samochód, a zając - rower. Wszyscy wyruszyli w 

poniedziałek. Wilk doleciał samolotem bardzo szybko i tego samego dnia był już na 

miejscu. Lis dojechał samochodem na drugi dzieo. Zwierzęta z niecierpliwością czekały na 

zająca, który jechał rowerem. Niedźwiedź, wilk i lis zjedli pyszne ciastka i czekali na zająca, 

który dojechał dopiero czwartego dnia. Zwierzęta miło spędziły czas,  w niedzielę goście 

wyruszyli w drogę powrotną”.  

Odpowiedz na pytania: 

 - Jakie zwierzęta wystąpiły w opowiadaniu? 
- na czyje urodziny wybrały się zwierzęta? 
 - Jakie środki transportu wybrały zwierzęta?  
- Jakiego dnia wyruszyły zwierzęta? 
 - Które zwierzę przybyło najszybciej? (Jakiego dnia?) 
 - Które zwierzę przybyło jako drugie? (Jakiego dnia?) 
 - Które zwierzę przybyło ostatnie? (Jakiego dnia?) 

Dziecko układa i zadaje pytania z wykorzystaniem pojęd: szybko, szybciej, najszybciej i wolno, wolniej, 

najwolniej. 

- Które zwierzę przybyło najszybciej? 
 - Który pojazd porusza się szybciej niż rower? 
 - Który pojazd porusza się wolniej niż samochód? 
 
 

4. „Wyprawa zwierząt” – zabawa ruchowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg&t=12s


Rodzic mówi zwierzę, które wystąpiło w opowiadaniu. Dziecko naśladuje środek lokomocji, jakim 

poruszało się zwierzę. Samolot – wyprostowane ręce w bok i poruszanie się po sali. Samochód – 

naśladowanie trzymania kierownicy i poruszanie się po sali. Rower – leżenie na plecach i naśladowanie 

jazdy rowerem. 

5. Wykonaj kartę pracy - „Pojazdy” – nazywanie pojazdów i określanie dokąd można nimi 
dojechad. Powiedz,  jakimi środkami transportu już podróżowałaś/ podróżowałeś? 
(załącznik)  
 
6.Jaką literką rozpoczynają się nazwy pojazdów? (załączniki) 
 
7.„Środki lokomocji” – podziel nazwy na sylaby , a potem zamaluj litery potrzebne do 

napisania wyrazów. (załączniki)  

 

WTOREK 23.06. 
PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA 
 
1.Dziś wesołe powitanie muzyczno – ruchowe: 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1

GgeAy0 

2.Transport dzielimy na wodny, lądowy i powietrzny. Połącz  obrazki środków transportu 

z kategorią do której należą. (załącznik) 

3. Dorysuj drugą cześd samochodu. (załącznik) 

4. „Ciekawa podróż” – zabawa rytmiczna do muzyki Damiana Zalewskiego z 

wykorzystaniem opowiadania . 

Informacje: 

 Kolejnośd występowania muzyki. Po każdym fragmencie jest przerwa. 
 Jazda pociągiem, 
 Chodzenie po górach, 
 Jazda motorem, 
 Zwiedzanie starego zamku, 
 Jazda pociągiem,  
Pływanie łódką, 
Jazda samochodem, 
Pływanie w morzu, opalanie się na plaży, 
 Jazda pociągiem. 
 

Ciekawa podróż” – słuchanie opowiadania z jednoczesnym pokazem na mapie Polski. 
 
 „Pewnego dnia dzieci wybrały się na wycieczkę po Polsce (pokaz mapy Polski). Spakowały 
plecaki i poszły na dworzec kolejowy. Wsiadły do pociągu i pojechały w góry (pokaz na 
mapie Polski gór). Kiedy wysiadły z pociągu wybrały się na wędrówkę po górach. Do 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0


Krakowa wybrały się motorami (pokaz na mapie), gdzie znajduje się stary zamek. 
Motorami dojechały do zamku na Wawelu, w którym straszą duchy. po zwiedzeniu 
zamku, postanowiły odpocząd nad wodą. Na Mazury (pokaz na mapie) jechały pociągiem. 
Tam dzieci pływały łódką. Następnie samochodami udały się nad morze (pokaz na mapie). 
Kiedy świeciło piękne słooce dzieci opalały się i pływały w morzu. Wypoczęte i 
zadowolone pociągiem wróciły do domu” 
 

„Ciekawa podróż” – zabawa rytmiczna z wykorzystaniem opowiadania . Zaproszenie 
dzieci na wycieczkę.  
„Pewnego dnia dzieci wybrały się na wycieczkę po Polsce. Spakowały plecaki (dzieci 
naśladują pakowanie rzeczy do plecaka, wkładają go plecy) i poszły na dworzec kolejowy. 
Wsiadły do pociągu (dzieci robią pociąg) – dopiero puszczamy muzykę (dzieci pokazują jak 
jedzie pociąg) i pojechały w góry. Kiedy wysiadły z pociągu wybrały się na wędrówkę po 
górach - muzyka góralska (chodzą po górach). Do Krakowa wybrały się motorami, gdzie 
znajduje się stary zamek - muzyka (dzieci jadą motorem). Motorami dojechały do zamku 
na Wawelu, w którym straszą duchy - muzyka (dzieci zwiedzają, boją się). po zwiedzeniu 
zamku, postanowiły odpocząd nad wodą. Na Mazury jechały pociągiem - muzyka (dzieci 
ustawiają się w pociąg i jadą pociągiem). Tam dzieci pływały łódką - muzyka (siadają na 
ziemi, dobierają się parami i naśladują poruszanie wioseł). Następnie samochodami - 
muzyka (dzieci naśladująca jazdę samochodem, kierują) udały się nad morze. Kiedy 
świeciło piękne słooce dzieci opalały się i pływały w morzu - muzyka (dzieci naśladują 
zabawy nad morzem, pływanie, opalanie). Wypoczęte i zadowolone pociągiem - muzyka 
(dzieci ustawiają się w pociąg i jadą pociągiem) wróciły do domu.” 
 

5. „Pociąg” – wykonaj pracę przestrzenną z pudełek po zapałkach (sklejanie pudełek, 
oklejanie papierem kolorowym, wycięcie i przyklejenie okien, kół). Tory narysuj pisakiem 
na dużym arkuszu papieru. Udanej zabawy! 
 
6.Obejrzyj film edukacyjny „Bezpieczny przejazd”. Ta wiedza będzie szczególnie przydatna  
w czasie wakacji. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ibjxU5Tl6nU 
 

7.„Pociąg” – dwiczenia ortofoniczne. Dziecko powtarza odgłosy pociągu i lokomotywy -
naśladowanie sapania lokomotywy: pach,pach lub pf,pf,pf, lokomotywa oddaje nadmiar 
pary: fff lub szszsz, pociąg powoli rusza i jedzie coraz szybciej: cz-cz-cz (na jednym 
wydechu). 
  
8.  Powiedz, dokąd można pojechad autobusem i pokoloruj pojazd.(załącznik) 
 
 
 
 

 
ŚRODA 24.06. 
KOLOROWY ŚWIAT 
1.Zapraszam do wspólnej zabawy – „Taoce dla Smyka” 

https://www.youtube.com/watch?v=ibjxU5Tl6nU


 
https://www.youtube.com/watch?v=jENEuU0SEsU 
 
2.Pokoloruj tęczę zgodnie z kolorami podanymi w kwadracikach. (załącznik) 
 
3.Posłuchaj dźwięków natury i naśladuj je . 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8 
 
4. „Barwy tęczy” – zabawa badawcza inspirowana zdjęciami i obrazkami tęczy 
Rozmowa na temat pogody. 
 - Co to jest pogoda?  
Określenie dnia tygodnia (np. dzisiaj jest środa) 
 - Jaki jest dzisiaj dzieo tygodnia?  
- Jaka jest pogoda dzisiaj? 
 - Jaki dzieo tygodnia był wczoraj? 
- Jaka pogoda była wczoraj? 
 - Kiedy możemy powiedzied, że jest ładna pogoda, a kiedy, że jest brzydka? 
 
 

„Co to jest?” – rozwiązanie zagadki słownej. 
 „Kiedy świeci słooce i pada deszcz 
 pojawia się na niebie, 
 czy wiesz już co to jest?” (tęcza) 
 
- Jak myślisz, skąd się bierze tęcza? 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jENEuU0SEsU
https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8


  
 
 
 

„Barwy tęczy” – zabawa badawcza . 
Na podwórku lub na działce obserwuj strumieo wody płynącego z węża pod słooce – 
spowodowanie ukazania się tęczy.  
Wytłumaczenie zjawiska. - Słonko rozczepia swoje promienie w kroplach deszczu, mżawki 
i tworzy w ten sposób siedmiobarwną tęczę. 
 

W domu obejrzyj kolory tęczy przez szkiełka „pryzmaty”. 
 
5. „Tęcza –cza cza cza” -zaśpiewaj piosenkę i zataocz dowolnie. Możesz wykorzystad do 
zabawy kolorowe wstążki lub paski bibuły. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4 
 
6.Wylep tęczę odpowiednimi kolorami plasteliny. Nazwij te kolory. (załącznik) 
 
7. „Jest moc, siła i energia” - pora na dwiczenia ogólnorozwojowe na powietrzu: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TIb6efJOpkY 
 
 

 
CZWARTEK 25.06. 
 WAKACYJNE PODRÓŻE 
 
1.Dzisiejszy dzieo rozpoczniemy od zabawy muzycznej „W górę, ręce w górę…” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=atKh_GW09Bk 
 
2.Sudoku – wytnij kwadraciki i uzupełnij pola w taki sposób, aby w rzędach pionowych i 
poziomych  nie było dwóch takich samych pojazdów .(załącznik) 
 
3. Teraz wytnij z czasopism  kilka różnych pojazdów , przygotuj też pionki, kostkę do gry, 
pisaki  i duży arkusz papieru. 

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4
https://www.youtube.com/watch?v=TIb6efJOpkY
https://www.youtube.com/watch?v=atKh_GW09Bk


Wspólnie z rodzicem wykonaj wg podanych etapów grę planszową „Wyścigi”. 
 
Kolejne etapy konstruowania gry:  
– Rysowanie toru gry, 
 – Odmierzanie pól za pomocą: klocka, patyczka lub pudełka,  
– Przyklejanie środków lokomocji,  
– Ozdabianie - rysowanie kredkami i mazakami,  
– Zaznaczenie pola START i META. 
 Ustalenie w zespołach reguł gry. 
 
Miłej zabawy! 
 

4.Rozwiąż zagadki słowne - "Środki lokomocji"  
 Anna Surowiec 

  
Co to za maszyna: 
ma skrzydła dwa. 
W powietrzu lata 
Wyżej niż ptak.       (samolot) 
  
Gdy sylaby złożysz dwie: 
"mo" i "tor". 
Jaki to pojazd 
dowiesz się?    (motor) 
  
Dudnią po torach 
ciężkie koła. 
Jaki to pojazd 
do podróży nas woła?    (pociąg) 
  
Ma kierownicę, dzwonek i koła dwa, 
na wycieczkę chętnie nim jedziemy, 
bo to frajda że ha, ha.       (rower) 
 
5.Policz wszystkie  takie same pojazdy na obrazku. (załącznik) 
  
 
 

PIĄTEK 26.06. 
 BEZPIECZNE WAKACJE 
 
1.Trochę ruchu dla naszego zdrowia: „Ręce prosto…” 
https://www.youtube.com/watch?v=yajQTJ1EgRA 
 
2.„Bezpieczne wakacje” – nazwij pojazdy uprzywilejowane, wskaż numery alarmowe na 
klawiaturze telefonu, popraw po śladzie,  pokoloruj obrazków.  (załącznik) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yajQTJ1EgRA


3.Scenki rodzajowe. Rodzic opowiada krótką historyjkę, dziecko musi zadzwonid po 
odpowiednią służbę 
 
3.1.„Był piękny słoneczny dzieo. Ania z Kasią szły przez park. Nagle Kasia potknęła się i 
upadła. Złamała nogę. w pobliżu nie było nikogo z dorosłych.”  

 
Odpowiedz na pytania:  
- Co powinna zrobid Ania, jakie służby wezwad? 
 - Jaki jest numer na pogotowie? 
 
Odgrywanie scenki dzwonienia na pogotowie (rodzic jest dyspozytorem). Zwrócenie 
uwagi na ważne elementy rozmowy: przedstawienie się, krótki opis sytuacji, podanie 
miejsca zdarzenia. 
 
 
3.2. „Ola była sama w mieszkaniu. Kiedy wyjrzała przez okno zobaczyła dym 
wydobywający się z okna naprzeciwko swojego domu.” 
 
 Odpowiedz na pytania, odegraj scenkę dzwonienia po straż pożarną. 
 
 
3.3. „Paweł oglądał telewizję, zrobiło mu się chłodno, więc postanowił zamknąd okno. 
Gdy zamykał zobaczył mężczyznę kręcącego się obok domu sąsiadki. Wiedziała, że 
sąsiadka wyjechała na wakacje.” 
 
Odpowiedz na pytania, odegraj scenkę dzwonienia po policję. 
 
4. „Jak bezpiecznie spędzid wakacje?” – rozmowa na temat przestrzegania zasad 
bezpieczeostwa w miejscach, w których dzieci będą spędzały wakacje. 
 – W górach.  
– Nad morzem,  
– Na wsi, 
 – W mieście…  
Utrwalenie numerów alarmowych. 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



5.„Kalambury dźwiękowe” – zagadki ruchowe są ciekawą propozycją na spędzenie czasu 
wolnego z rodzicami, rodzeostwem, kuzynami… 
 
 Dzieci podzielone są na 4 zespoły. Każdy zespół ma za zadanie przedstawid za pomocą 
ruchu i dźwięku wylosowane hasło. Punkt otrzymuje drużyna, która odgadła jako 
pierwsza. Wyniki zapisujemy na tablicy. Zwycięski zespół otrzymuje brawa. 
 Zjawiska akustyczne do przedstawienia: 
– Szum morza,  
– Odkurzanie pokoju,  
– Jazda samochodem, 
 – Pisk opon,  
– Dzwonek telefonu,  
– Sygnał jadącej karetki, 
 – Skrzypiące drzwi, 
 – Padające krople deszczu. 
 
6.Pora przypomnied sobie piosenkę z ubiegłego tygodnia  piosenki „Niech żyją wakacje”. 
Mam nadzieję, że będzie wam ona towarzyszyła w czasie wakacji: 
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

Po powrocie do przedszkola wspólnie zaśpiewamy  piosenkę „Podajmy sobie ręce”:  

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

 
PROPOZYCJE DODATKOWYCH ZABAW: 
 „Jak po sznurku” – dwiczenia i zabawy ruchowe z wykorzystaniem sznurka 
https://www.youtube.com/watch?v=u3F0v0lO2eQ 
 
   „Samolot” – składanie papieru techniką orgiami 
 https://www.youtube.com/watch?v=-PlkNStPDQU 
 
 Składanie łódki techniką orgiami – rozwijanie motoryki małej, kształtowanie 
umiejętności składania papieru wg określonego wzoru  
https://www.youtube.com/watch?v=crL4mL_HnK8 
 
 „Samochody na parkingu” – zabawa matematyczna – utrwalenie pojęd: za, przed, między 
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/d467e6e459d536bcd7df7c7fa838f2ff_
/index.html 
 
„Maszynista zuch” – zabawa ruchowa 
https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 
 
ŻYCZYMY WSZYSTKIM PIRATOM WSPANIAŁYCH, RADOSNYCH I BEZTROSKICH WAKACJI!!! 
                                                                               PANI ZDZISIA      PANI ANIA        PANI IWETA 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
https://www.youtube.com/watch?v=EkDzE_EHH_A
https://www.youtube.com/watch?v=u3F0v0lO2eQ
https://www.youtube.com/watch?v=-PlkNStPDQU
https://www.youtube.com/watch?v=crL4mL_HnK8
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/d467e6e459d536bcd7df7c7fa838f2ff_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/d467e6e459d536bcd7df7c7fa838f2ff_/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik


 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 



 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 


