
  

DZIEŃ DOBRY, 

WITAMY WAS, 

NA ZAJĘCIA 

NADSZEDŁ CZAS!!! 

Kochane przedszkolaki, za chwilę koniec roku przedszkolnego i przed Wami czas wakacji,  

a co się z tym wiąże - czas wakacyjnych podróży i przygód. 

To co? Lecimy, jedziemy czy płyniemy? 

Ale zanim usiądziemy w odpowiednim środku lokomocji, trzeba się przygotować do podróży więc… 

ZADANIE 1. „Pakujemy Walizkę”- policzcie poszczególne rzeczy, które Olek chce zabrać na wakacje i wpiszcie 

cyfry w odpowiednie kratki. 

 



ZADANIE 2. „Czym podróżujemy” - zapraszamy na filmik edukacyjny.  

Kiedyś dawno temu, kiedy nie było samochodów, autobusów ani pociągów, a tym bardziej samolotów pasażerskich, ludzie 

podróżowali najczęściej pieszo, konno, albo powozem zaprzężonym w konie. Podróże trwały strasznie długo i były baaaardzo 

męczące.  

W obecnych czasach podróż to sama przyjemność ☺ A odbyć ją możemy na różne sposoby: lądem, wodą lub powietrzem. 

https://youtu.be/Mss394U8tJg  

 

ZADANIE 3. „W Zagadkowie”- naszymi pojazdami dotarliśmy do krainy zagadek.  

Posłuchajcie i postarajcie się podać ich poprawne rozwiązania. 

 

1. Przybyć zawsze w porę na stację się stara. Lecz tak się zasapie, aż z niej bucha para. (lokomotywa) 

2. Choć ma ławki, klasy, ale to nie szkoła. Mknie przez pola, lasy na stalowych kołach. (pociąg) 

3. Nogi – w nieustannym ruchu. Ręce – prawie nieruchome. Przejechałeś na nim, zuchu, niejeden kilometr. (rower) 

4. Łatwo tę zagadkę zgadną wszystkie dzieci. Chociaż nie jest ptakiem, jak ptak w górze leci. (samolot) 

5. Cylindry – w środku, maska -  na przedzie, chociaż ma biegi – nie biega lecz  jedzie! (samochód) 

6. Ma mostek, choć to nie rzeka. Przybija, gdy wraca z daleka. Ma dziób, nie dziobie wcale, płynie przez morskie fale. (statek) 

7. Dzieci go kochają i wznoszą do góry. Dorośli fruwają w nim aż pod chmury. (balon) 

8. Pływa po jeziorze. Opłynąć może świat! Zatrzyma się, gdy na nią przestanie dmuchać wiatr! (żaglówka) 

https://youtu.be/Mss394U8tJg
https://www.youtube.com/embed/Mss394U8tJg?feature=oembed


 

ZADANIE 4. „Wybieramy środek lokomocji”- przyjrzyjcie się obrazkom i powiedzcie którymi pojazdami można 

wybrać się w daleką podróż. Nazwy podzielcie na sylaby, powiedzcie jaką głoską się zaczynają i jaką kończą. 

Narysujcie najpiękniej jak potraficie pojazd, którym Wy chcielibyście wybrać się w wakacyjną podróż.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ZADANIE 5. „Myjnia samochodowa”- zabawa masażyk.  Skoro wybieramy się w podróż, to brudnym samochodem    

nie wypada. Jedziemy zatem do myjni i pucujemy nasze piękne autko☺ 

 

Wy jesteście samochodami (wykonujecie klęk podparty), które wjeżdżają do myjni. Rodzic klęczy z boku, wykonuje masażyk, 

naśladując czynności mycia auta. 

 

Czynności: 

- polewanie wodą - gładzi dłonią plecy, 

- skrapianie szamponem - lekko uderza opuszkami palców, 

- szczotkowanie karoserii - lekko drapie szybkimi ruchami, 

- woskowanie - lekko ugniata wewnętrzną stroną dłoni, 

- suszenie samochodu - pociera, na przemian, dłońmi, 

- przecieranie szyb i lusterek - wykonuje okrężne ruchy masujące. 

 

Zamiana ról – rodzic klęczy, a Wy wykonujecie masażyk. 

 



 

 

ZADANIE 6. "Przyszło lato, co wy na to?". Zanim posłuchacie piosenki spróbujcie szybciutko nauczyć się refrenu.  

W trakcie słuchania możecie ilustrować ruchem słowa lub zatańczyć z mamą, tatą albo rodzeństwem.  

Zapamiętajcie z piosenki, gdzie można wybrać się na wakacyjny odpoczynek ☺ ( Mazury - jeziora, morze, góry) i co tam można 

robić. 

https://www.youtube.com/watch?v=dMHV1qH_5Ak 

 

 
 

"Przyszło lato, co wy na to?" sł. M. Bartkowicz, muz. R.Obcowski 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ref.   Przyszło lato, przyszło lato. 

Co wy na to, co wy na to? 

Ja wyjadę na Mazury. 

Ja nad morze, albo w góry. 

 

 

 
 

 

I. Wybuduję zamek z piasku. 

A ja sobie gdzieś do lasku, 

pójdę z kimś, a może z nikim 

po prześliczne borowiki, 

bo ja lubię zbierać grzyby. 

A ja wole łowić ryby 

z moim dziadkiem albo tatą 

Przez calutkie nawet lato. 

II. Ja pojadę na kajaki, 

żeby obserwować ptaki. 

Będę kąpał sie w jeziorze. 

Ja na piasku się położę. 

Już od dawna o tym marzę, 

że pojadę gdzieś na plażę, 

do Szczecina lub gdzieś dalej, 

bo tam bardziej się opalę. 

III. Będę bawił się latawcem, 

będę szaleć na huśtawce. 

Ja poleżę na hamaku 

i posłucham śpiewu ptaków. 

No bo latem wszystkie ptaki, 

robią zawsze rwetes taki, 

że to właśnie dzięki ptakom, 

wszyscy wiemy, że już lato. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dMHV1qH_5Ak
https://www.youtube.com/embed/dMHV1qH_5Ak?feature=oembed


ZADANIE 7.  „ Lądowe, latające czy pływające?”- klasyfikacja pojazdów. Pokolorujcie pojazdy lądowe na 

żółto, latające na niebiesko, a pływające na czerwono. 

 

 

 

 

 



ZADANIE 8. „Zagadka logiczna”- wysłuchajcie opisu pojazdu i wybierzcie właściwy. 

 

 



ZADANIE 9. „Podróże małe i duże!” – filmik edukacyjny z rymowanką i zagadkami dźwiękowymi. 

https://www.youtube.com/watch?v=D1bEC6DbtXY 

 

ZADANIE 10. „Języczek jedzie na wakacje” - ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy. 

  

„Język wyruszył na wakacje. Wsiadł do samochodu i mocno kręcił kierownicą (dziecko rysuje koła językiem, po górnej i po dolnej 

wardze). 

Zaczął padać deszcz, więc włączył wycieraczki (dziecko porusza językiem od jednego do drugiego kącika ust). 

Kiedy wyszło słońce, wysiadł z samochodu i przesiadł się do balonu, którym poleciał wysoko do góry (dziecko przesuwa język    

za górne zęby po wałku dziąsłowym). 

Ponieważ wiał dość silny wiatr, balon raz unosił się wysoko do góry, a raz opadał na ziemię (dziecko porusza językiem,               

na zmianę, raz do górnych, a raz do dolnych zębów). 

Język z zaciekawieniem przyglądał się, jak pięknie po niebie płynęły białe chmury (dzieci przesuwają język po podniebieniu,      

od zębów w stronę gardła). 

Postanowił wylądować na ziemi i zwiedzić najbliższą okolicę na rowerze 

(dziecko rysuje językiem koła między zębami a wargami), 

ale kiedy jechał, często musiał dzwonić dzwonkiem (dziecko mówi: dzyń, 

dzyń). 

Z radosnym uśmiechem na twarzy wrócił do swojego domu (dziecko 

szeroko rozciąga wargi). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D1bEC6DbtXY
https://www.youtube.com/embed/D1bEC6DbtXY?feature=oembed


ZADANIE 11 „Wakacyjne wyjazdy”- pamiętacie naszą piosenkę? O jakich miejscach wakacyjnego odpoczynku 

opowiadała? Połączcie postacie z miejscami do których się wybierają, zwróćcie uwagę na ubranie i sprzęt, który mają ze sobą. 

Pokolorujcie miejsce gdzie chcielibyście się wybrać na wakacje i pasującą do tego miejsca postać.  

 

 



KOŃCZYMY JUŻ DZISIAJ NASZE SPOTKANIE… 

ZAPRASZAMY JUTRO NA PEŁEN ATRAKCJI, 

PIERWSZY WAKACYJNY WYJAZD …. 

może wybierzemy się którymś z tych pojazdów hihihi 

 

                 

             

              

 


