
Temat: Różne pojazdy 

18.06.2020 r. - czwartek  

1. "Samoloty"- zabawa ożywiająca- dziecko startuje z przysiadu, rozkładając szeroko 

ramiona. Na zakrętach przechylają się na boki. Ląduje, wracając do przysiadu.  

2. Piosenka "Jadę traktorem": 

https://www.youtube.com/watch?v=p2pVf_QwpQ8  

3. Rozmowa na temat piosenki:  

- jakie pojazdy wystąpiły w piosence? 

- gdzie można spotkać traktor? 

- do czego służy traktor? 

- jaką wadę ma traktor? 

- jakie zalety ma traktor? 

- z czego zrobiono traktor? 

4. "O tym , jak Anielka chciała wyjechać na wakacje i dlaczego nie każdy 

pojazd się do tego nadaje…" 

 

Słońce grzeje od rana, więc pogoda służy 

Anielka wcześnie wstała- marzy o podróży 

Spakowała w walizki: kostium kąpielowy 

Cztery książki, dwa misie, płaszcz przeciwdeszczowy 

Piłkę, co nią na plaży można grać przez siatkę 

Kolorowe wiaderko, grabki i łopatkę… 

Parawan, kosmetyki, co chronią od słońca 

Kredki, farby, mazaki i klocków tysiące 

A jeszcze są kalosze, jakby deszcz się zdarzył  

I dużo innych rzeczy- wszystko dużo waży! 

Więc walizkę z wysiłkiem podnosi Anielka 

I już planuje podróż- podróż będzie wielka!! 

 

Ale czym tu pojechać? Może na rowerze? 

Lecz na rower walizki lala nie zabierze! 

Dobry będzie samochód! Ma bagażnik duży… 

Ale bez prawa jazdy- nici z tej podróży! 

- Strażacki wóz wynajmę on pomoże w lecie 

- Anielko- taki strażak na służbie jest przecież! 

On czeka w gotowości a jak się coś stanie 

Straż natychmiast przyjedzie na każde wezwanie! 

Oni wozem strażackim turystów nie wożą 

Lecz chronią życie ludzkie- taką grupę tworzą! 

Podobnie jak karetka albo radiowozy 

Dbają o bezpieczeństwo, nie zwykłe przewozy! 

-  To może choć śmieciarką pojadę nareszcie? 

https://www.youtube.com/watch?v=p2pVf_QwpQ8


- Śmieciarka też ma swoje obowiązki w mieście! 

Kto nam śmieci wywiezie wprost na wysypisko? 

Jak nie będzie śmieciarki to zasypią wszystko!!! 

- To poproszę rolnika-on jeździ traktorem 

Jest dalekich podróży wielkim amatorem 

I z pewnością mnie chętnie zabierze z walizką… 

Dla mnie zostawi pole, zwierzęta i wszystko… 

- Rolnik też ma robotę- dba o swoje pole 

Kosi trawę i zboże, chowa je w stodole 

Traktor pracuje na wsi w gospodarstwie dużym 

Pociąg dobrze się sprawdzi w dalekiej podróży! 

Są wygodne fotele, zmieszczą się bagaże 

Można jechać pociągiem w swoją podróż marzeń!  

Poznać wielu przyjaciół, pograć w gry planszowe  

A nawet zaplanować już wakacje nowe!!! 

 

5. "Pojazdy z pudełek"- praca plastyczno- techniczna Anielki 

Do wykonania pojazdów potrzebne będą: 

 

        
 

…najpierw powstał pociąg… 

 

 



 
 

…cysterna… 

 

 
 

…i super autobus… 

 

 
 



 

 
 

…samolot… 

 

 
 

  

                                                                 …i wiele innych maszyn… 

 

Wy także spróbujcie własnoręcznie skonstruować jakiś pojazd. Miłej zabawy! 

 

Ps. Anielka dziękuje Gabrysi Z. i Jankowi B. za pomoc  

 

 


