
Środa 10.06.2020r. Środki lokomocji – Samochody w roli głównej 

 
 

1. I znów zaczynamy od porannej gimnastyki.  

 

„Rowery” – Biegaj po pokoju wysoko unosząc kolana. Rękami naśladuj trzymanie kierownicy roweru. 

 

„Umiem trzymać równowagę” –  Stań na jednej nodze, drugą wolną nogą zataczaj w powietrzu koła. Po 

chwili zmień nogę, na której stoisz. 

 

„Podskoki” –  Wykonaj kilka podskoków obunóż w przód, do tyłu, następnie podskakuj na prawej nodze, 

później na lewej. 

 

„Marsz” –  Maszeruj po pokoju na palcach, na piętach, na całych stopach. 

 

2. Kto wynalazł samochód? – pierwszy samochód z napędem parowym  stworzony został przez 

Nicolasa-Josepha Cugnota. 

Dawniej samochody proces produkcji samochodów trwał bardzo długo, ponieważ każdy element był 
wytwarzany i montowany przez ludzi. Współcześnie większośd etapów produkcji przejęły 
zaawansowane urządzenia 
 

  



 
 
 
 

3. Dla rozgrzewki matematycznej policz ile jest wszystkich samochodów? A ile jest niebieskich 

samochodów? Ile jest czerwonych samochodów? 

 
 
 

 
 
 

4. W fabryce samochodów – spróbuj rozwiązać zadania. Możesz wspierać się jakimiś przedmiotami do 

przeliczania: nasiona fasoli, kredki, klamerki, guziki, itp. 

 

 Jednego dnia w fabryce wyprodukowano 5 samochodów w kolorze niebieskim i tyle samo w 
kolorze czerwonym. Ile aut wyprodukowano razem? 

 

 W fabryce wyprodukowano 10 aut, z czego 4 to auta zielone. Pozostałe samochody były w 
kolorze pomaraoczowym. Ile było aut w kolorze pomaraoczowym? 

 

 W fabryce wyprodukowano 15 samochodów w ciągu dwóch dni, a na trzeci dzieo 10 
samochodów wysłano do salonu. Ile aut zostało w fabryce? 

 

 A teraz spróbuj samodzielnie ułożyd i rozwiązad podobne zadanie 
 

 

5. A teraz dla odmiany zrób kartę pracy i policz pojazdy wodne 



 



 
6. Ćwiczenia ruchowe z woreczkami 

Zapraszam Was do gimnastyki z woreczkami. Na pewno zapytacie skąd macie wziąć woreczek? Taki 

woreczek do ćwiczeń można bardzo łatwo przygotować ze zwykłej skarpetki. Wystarczy groch, fasolę, ryż, 

drobny makaron wsypać do skarpetki, zawiązać mocny supeł i gotowe! 

 Szybciutko robimy woreczki i zabieramy się do ćwiczeń. Uwaga! Ćwiczymy na boso. 

 
 Dziecko maszeruje po całym pokoju z woreczkiem na głowie. Stara się uważać, żeby woreczek nie 

spadł z głowy. 

 Dziecko maszeruje co całym pokoju podrzucając woreczek w górę i łapiąc go oburącz. (powtarzamy 

6 razy) 

 Dziecko maszeruje co całym pokoju podrzucając woreczek w górę i łapiąc go raz jedną ręką, raz 

drugą (powtarzamy 6 razy) 

 Dziecko siedzi na podłodze w siadzie rozkrocznym o nogach ugiętych, woreczkiem leży na podłodze 

między kolanami. Dziecko na zmianę raz jednym kolanem dotyka woreczka raz drugim. 

(powtarzamy 6 razy) 

 Dziecko siedzi w siadzie o nogach ugiętych chwyta stopami woreczek i podnosi do góry następnie 

puszcza i woreczek spada na podłogę (powtarzamy 6 razy) 

 Dziecko palce prawej stopy opiera na woreczku i zatacza kółka woreczkiem na podłodze w prawą i 

w lewą stronę, zmiana nogi ćwiczącej. (powtarzamy 6 razy) 

 Dziecko próbuje palcami stóp obrócić woreczek na drugą stronę. (powtarzamy 6 razy) 

 Ćwiczenie oddechowe: Dziecko w leżeniu na plecach, kładzie chusteczkę higieniczną na twarzy i 

stara się dmuchnąćw chusteczkę tak, żeby się uniosła ponad twarz. Ćwiczenie powtarzamy 5 razy. 

 

 

 

 

A teraz dla odpoczynku wykonajcie  zadania z podręcznika  ze str. 56 i 57.   

 


