
WITAJCIE! DRODZY RODZICE, KOCHANE PRZEDSZKOLAKI - W TYM 

TYGODNIU BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ O RÓŻNEGO TYPU POJAZDACH, KTÓRYMI MOŻNA 

PODRÓŻOWAĆ.  

Życzymy miłej, kreatywnej zabawy. Zapraszamy do podejmowania proponowanych form aktywności 

i dzielenia się z nami swoimi sukcesami. Pozdrawiamy: p. Jadzia i p. Róża  

TERMIN REALIZACJI: 08.06.2020 –12 .06.2020 

 LICZBA GODZIN PPWP: 20 

 CEL OGÓLNY: Wsparcie całościowego rozwoju dziecka podczas doskonalenia procesu: spostrzegania, 

wnioskowania, obserwowania, zauważania podobieństw i różnic  wśród środków  

transportu. 

 

PONIEDZIAŁEK – 08.06.2020r. 

1.Zorganizowanie kącika -  Pojazdy wokół nas. Mogą tu  znajdować się też książki, albumy, gazety, 

konstrukcje z klocków, pojazdy wykonane z pudełek, rurek wg własnego pomysłu. 

2. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające język, wargi, żuchwę. 

Rodzic demonstruje prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie. 

▪ W mieście stoi sygnalizator świetlny, gdy świeci zielone światło: dziecko unosi język do góry, gdy 

świeci czerwone światło – język umieszcza za dolnymi zębami.- 

▪ Samochody -  dziecko naśladuje jazdę samochodem: czubek języka przesuwa po podniebieniu od 

zębów w stronę gardła, kilkakrotnie powtarzając ten ruch. 

▪ Wieżowiec - w wieżowcu winda kursuje raz w górę raz w dół. Dziecko wykonuje ruch językiem, 

unosząc go raz w stronę nosa, a raz w stronę brody. 

▪ Przedszkolaki  -  w przedszkolu Pani wita się rano z dziećmi. Dziecko dotyka czubkiem języka do 

każdego zęba na górze i każdego zęba na dole. 

▪ Konik - dziecko naśladuje stukot kopyt konia: odbija język od podniebienia, jednocześnie 

rozciągając, a następnie ściągają wargi w dziubek. 

▪ Krowa -  dziecko naśladuje ruch żucia, pokazując, jak krowa na łące je trawę. 

▪ Traktor - jeździ w koło po polu, dziecko unoszą czubek języka na górną wargę i wykonują koliste 

ruchy po górnej i po dolnej wardze. 

 

3. Klasyfikowanie pojazdów - według jednej określonej cechy. Na dywanie położone są dwa koła hula- 

hop (mogą być sznurki). Dziecko układa samochody według jednej cechy:  

     - duże – małe  

     - osobowe – ciężarowe  

     - poruszające się po drogach – po torach, itp. 

 



 

4.  Czym podróżujemy? – nazywanie pojazdów, wypowiedzi dziecka jakimi środkami transportu już 

 podróżowało. 

 

 

 

 



 

 

 

5.Zabawa przy piosence Jedzie pociąg z daleka. 

 https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY


6.Praca plastyczno - techniczna - Auta. 

Dziecko może wykonać również pojazd np. kosmiczny wg własnego pomysłu. 

 

 

7. Spacer pobliskimi ulicami miasta – obserwowanie i nazywanie pojazdów, ich przeznaczenia oraz 

kolorów. 

 

WTOTEK -  09.06.2020r. 

1.Zabawy konstrukcyjne  - Transport( dziecko konstruuje dowolny pojazd z różnego typu klocków). 

2.Pociąg – ćwiczenia ortofoniczne podczas zabawy lokomotywą, wydawanie odgłosów: ciuch, ciuch, puf, 

puf, puf  --- STOP – zabawa poranna. Dziecko maszeruje po pokoju w różnych kierunkach. Na hasło: stop,  

zatrzymuje się w dowolnej pozycji. 

3. Zagadki; 

• Kto tak prędko na sygnale do chorego jedzie? 

Jeśli trzeba do szpitala prędko go zawiezie.(karetka pogotowia) 

• Ma cztery koła, przemierza ulice. 

Kierowca w nim pewnie trzyma kierownicę.(samochód) 

• Pożar, pożar straszna sprawa, dym widać w oddali. 

Kto tak szybko drogą jedzie, kiedy dom się pali? ( straż pożarna) 

• Kiedy auto ma awarię, na ratunek może liczyć. 

Kto je sprawnie zaholuje do warsztatu? (pomoc drogowa) 

• Pędzi na sygnale, miga światełkami, dzielnych policjantów wiezie na sygnale.( radiowóz) 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-HrIlH-XXbhA/WU1p47bDn8I/AAAAAAAAB_A/3Zrpuxl6ugoP63hKhZdGrODSjuPqV8xJwCLcBGAs/s1600/autka-rolka-papieru.png


 

4.Ćwiczenie na  spostrzegawczość – Znajdź cień pojazdu. 

 

 

 



 

 

5.Czytanie wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”  ☺ 

Stoi na stacji lokomotywa, 

Ciężka, ogromna i pot z niej spływa:  

Tłusta oliwa. 

Stoi i sapie, dyszy i dmucha, 

Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha: 

Uch - jak gorąco! 

Puff - jak gorąco! 

Uff - jak gorąco! 

Już ledwo sapie, już ledwo zipie, 

A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. 

Wagony do niej podoczepiali 

Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali, 

I pełno ludzi w każdym wagonie, 

A w jednym krowy, a w drugim konie, 

A w trzecim siedzą same grubasy, 

Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, 

A czwarty wagon pełen bananów, 

A w piątym stoi sześć fortepianów, 

W szóstym armata - o! jaka wielka! 

Pod każdym kołem żelazna belka! 

W siódmym dębowe stoły i szafy, 

W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy, 

W dziewiątym - same tuczone świnie, 

W dziesiątym - kufry, paki i skrzynie, 

A tych wagonów jest ze czterdzieści, 

Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. 

Lecz choćby przyszło tysiąc atletów 

I każdy zjadłby tysiąc kotletów, 

I każdy nie wiem jak się wytężał, 

To nie udźwigną, taki to ciężar. 

Nagle - gwizd! 

Nagle - świst! 

Para - buch! 

Koła - w ruch! 



Najpierw -- powoli -- jak żółw -- ociężale, 

Ruszyła -- maszyna -- po szynach -- ospale, 

Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, 

I kręci się, kręci się koło za kołem, 

I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, 

I dudni, i stuka, łomoce i pędzi, 

A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost! 

Po torze, po torze, po torze, przez most, 

Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las, 

I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas, 

Do taktu turkoce i puka, i stuka to: 

Tak to to, tak to to , tak to to, tak to to. 

Gładko tak, lekko tak toczy się w dal, 

Jak gdyby to była piłeczka, nie stal, 

Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana, 

Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. 

 

A skądże to, jakże to, czemu tak gna? 

A co to to, co to to, kto to tak pcha, 

Że pędzi, że wali, że bucha buch, buch? 

To para gorąca wprawiła to w ruch, 

To para, co z kotła rurami do tłoków, 

A tłoki kołami ruszają z dwóch boków 

I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, 

Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, 

I koła turkocą, i puka, i stuka to: 

Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!... 

 

 

 

- Zadajemy pytania do przeczytanego wiersza. 

- Przy drugim czytaniu dziecko powtarza z rodzicem odgłosy 

 jakie wydaje lokomotywa. 

 

6. Zabawa przy piosence – Jedzie pociąg z daleka. 

https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY 

https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY


6.Ułóż puzzle (uwzględniając możliwości dziecka). 

 

 

 

 

 



ŚRODA - 10.06.2020r. 

1.Uzupełnianie kącika z pojazdami o wytwory własne.  

2. Wycinanie i składanie kostki potrzebnej do wspólnej gry. 

- przed wycięciem naklejamy na kartkę z brystolu. 

 

3.Zestaw ćwiczeń ruchowych: 

Zabawa ruchowa z elementem toczenia – Turlamy piłkę (dziecko siedzi z nogami w rozkroku, turla piłkę 

do rodzica lub rodzeństwa). 

Zabawa ruchowa z elementem skoku -Piłka (dziecko podskakuje obunóż z jednoczesnym obrotem ciała 

wokół własnej osi: 

-na hasło: Małe piłki-podskakuje szybko i nisko nad podłogą, 

-na hasło: Duże piłki-podskakuje wolniej i wyżej, 

-na hasło: Bęc! Piłka leży!- wykonuje przysiad podparty- odpoczywa. 

Zabawa ruchowa z elementem chwytania i rzutu- Kolanko,( ustawienie naprzeciwko) – dziecko łapie piłkę 

i odrzuca; kto nie złapie piłki, klęka na kolanko i z tej pozycji odrzuca piłkę; wstaje gdy złapie piłkę przy 

następnej kolejce. 

Zabawa ruchowa z elementem celowania- Gol! – dziecko strzela gole do wyznaczonej bramki, kopiąc piłkę 

nogą lub ją turlając. 

Ćwiczenia tułowia (siad skrzyżny) toczenie piłki wokół siebie i podanie do osoby siedzącej na wprost.  



4.Ćwiczenie grafomotoryczne – Droga pojazdu.  

 

 

 



5. Wysłuchanie wiersza – Wyścigówka  Anny Edyk -Psut 

Kierowcy siedzą już w swych maszynach, 

Za chwilę wyścig się rozpoczyna. 

Czterokołowe szybkie rakiety, 

Będą po torze pędzić do mety. 

Czerwona honda z piątym numerem, 

Wszystkich wyprzedza jest już na czele! 

Czy ktoś ich goni, czemu tak pędzą? 

Każdy kierowca chce być zwycięzcą. 

- Krótka rozmowa na temat wiersza. 

( Zwrócenie uwagi na to, iż raz się wygrywa innym razem przegrywa). 

 

6. Gra planszowa – Wyścigi  

(Potrzebne będą; brystol, roleta okienna  lub szary papier, kostka z pojazdami, zwykła kostka do gry, kredki, 

flamastry) 

▪ Każdy z uczestników gry posiada inny pojazd – zabawkę lub wykonany przez siebie  

▪ Na narysowanej wspólnie planszy ( drodze wyścigu) zawodnik porusza się po polach wtedy gdy  

wcześniej  jego pojazd wskaże  kostka .  

▪ Drugą  - zwykłą kostką wyrzucamy o ile pól pojazd ma się przemieścić. 

▪ Na planszy wspólnie wymyślamy, rysujemy przeszkody. 

▪ Ustalamy zasady ile kolejek czekamy np. wpadając do rowu, lub przesuwamy się do przodu ratując 

kogoś. 

▪ Grę można modyfikować. 

Dziecko, bawiąc się uczy; przeliczania, czekania na swoją kolej, przegrywania. Rozwija swoją wyobraźnię, 

staje się bardziej kreatywne.  

 

7.Spacer alejkami miasta  - opisywanie i nazywanie przejeżdżających pojazdów. 

 

 

 

 



PIĄTEK  - 12.06.2020r. 

1.Wycinanie różnego typu pojazdów z kolorowych gazet. 

 Dalsze uzupełnianie kącika o swoje prace przestrzenne  - Pojazdy. 

2.Opisywanie pary rowerów. 

Proszę wskazać  podobieństwa np.: kierownica, pedały, dzwonek, światełka, łańcuch oraz różnice; wielkość, 

kształt kierownicy, dzwonka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ćwiczenia logopedyczne; 

Jedzie traktor – pyr, pyr, pyr. 

Czasem rower mknie – dzyń, dzyń. 

Szybko mknie karetka zwinna,- ijo, ijo. 

Ona czekać nie powinna! 

Samochody rozpedzone – żżżżżż. 

Każdy pędzi w swoja stronę. 

A co płynie, zbliża się? 

Mała łódka fale tnie.Woda szumi – szu, szu, szu. 

Łódka płynie tu. A tam w górze – spójrzcie dzieci, 

To samolot sobie leci! Ryk silników słychać – żżżżż. 

Kadłub pięknie w słońcu lśni. 

5.Słuchanie piosenki  - Halo, panie policjancie. https://www.youtube.com/watch?v=2sk-r_j0vGc 

(Poznanie numeru telefonu na policję- dzieci chętne nauka piosenki na pamięć). 

 Halo, panie policjancie, 

Zapytać się chcemy. 

Jak coś złego zobaczymy, 

Gdzie dzwonić możemy? 

Ref. Dziewięć, dziewięć, siedem, 

Taki numer mam. 

Jeśli się coś dzieje,  

Ja pomogę Wam.  

 
 

 

6. Puzzle – Pan policjant 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/228617-pan-policjant 

https://www.youtube.com/watch?v=2sk-r_j0vGc
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/228617-pan-policjant


7.Znajdź różnicę. 

 
 

 8. Karta pracy 

 


