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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 19.06.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Wakacyjna podróż pociągiem 
 

Cele ogólne: 

 rozwijanie zasobu słownictwa, 

 umuzykalnianie dzieci, 

 rozwijanie wiedzy dotyczącej świata zwierząt. 

 

Cele operacyjne Dziecko: 

 wypowiada się na temat pociągów, 

 śpiewa piosenkę, 

 wymienia nazwy zwierząt poruszających się szybko i wolno. 

 

 Układanie puzzli – Pociągi. 

Obrazek pociągu w całości, obrazek pociągu pocięty na 3 lub 4 części. 

 

 Ćwiczenia słuchowe Szybko czy wolno? 

Nagranie odgłosów jazdy pociągu (najlepiej w różnym tempie) pozyskane przez 
Rodzica. 

Rodzic prosi, aby dziecko skupiło uwagę na odgłosach i określiło, jak jedzie 

pociąg. (Pociąg jedzie… szybko, wolno). 

Można samemu naśladować odgłosy, w wybranym przez siebie tempie. 

 Zabawa językowa Co to za bilet? 

Bilety (np. na koncert, do pociągu, pamiątkowy z przejazdu dorożką, wykonany 
przez Rodzica). 

Rodzic prezentuje dziecku różne bilety. Prosi, aby im się przyjrzało i powiedziało, 

czym się od siebie różnią, a w czym są podobne. Zadaniem dziecka jest określenie 

po co są bilety i w jakim celu kupimy dany bilet. 

 Zabawa ruchowa Jadę, jadę… 

Link do zabawy: https://youtu.be/aOpEskiyu4A 

 

 Wykonanie biletów. 

Małe kartki papieru w kształcie prostokątów, kredki. 

Rodzic informuje, że podczas każdego przejazdu – czy to pociągiem, czy to 

kolejką – potrzebny jest bilet. Ponieważ za chwilę dziecko będzie potrzebowało 

biletów, a nie ma ich przy sobie, musi wykorzystać dostępne materiały (kartki  

https://youtu.be/aOpEskiyu4A
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i kredki), by stworzyć swoje bilety. Dziecko ozdabia kartoniki według własnych 

pomysłów. 

 

 Nauka III zwrotki piosenki „Na wycieczkę wyruszamy!”, utrwalanie 

pozostałych zwrotek i refrenu; 

Link do piosenki: https://youtu.be/sg8fIBVemAE; obrazki przedstawiające 

samolot i statek. 
 

1. Pierwszy promyk słońca dzisiaj zbudził mnie 
i cicho do ucha powiedział mi, że 
wakacji właśnie nadszedł czas, 
teraz wiele letnich przygód może czekać nas! 

 
ref. Więc na wycieczkę wyruszajmy 
i z radością nowe miejsca odkrywajmy! 
Każde drzewo, motyl czy najmniejszy kwiat 
zdobi nasz wspaniały świat! 
 

2. Może statkiem popłyniemy w dal, 
poczujemy bryzę świeżych, morskich fal 
albo samolotem polecimy tak, 
żeby poczuć się przez chwilę, jak na niebie ptak! 

 
ref. Więc na wycieczkę wyruszajmy 
i z radością nowe miejsca odkrywajmy! 
Każde drzewo, motyl czy najmniejszy kwiat 
zdobi nasz wspaniały świat! 
 

3. Może wyjdziemy na szczyty gór 
i spędzimy chwilę pośród białych chmur. 
Malin oraz jagód odnajdziemy krzak, 
bo wakacje, to jest przecież też owoców smak! 

 
ref. Więc na wycieczkę wyruszajmy 
i z radością nowe miejsca odkrywajmy! 
Każde drzewo, motyl czy najmniejszy kwiat 
zdobi nasz wspaniały świat! 
 

 Zabawa Jedzie pociąg z daleka (popularna rymowanka).  

Do zabawy zachęcamy pozostałych członków rodziny. 
https://youtu.be/PjUopo-DJio 

Uczestnicy zabawy śpiewają popularną rymowankę, ustawieni w rzędzie, 

trzymają się za ramiona i biegają po pokoju/ogrodzie. 
 

Jedzie pociąg z daleka, 

Na nikogo nie czeka. 

https://youtu.be/sg8fIBVemAE
https://youtu.be/PjUopo-DJio
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- Konduktorze łaskawy, 

zabierz nas do Warszawy. x2 
 

Konduktorze łaskawy, 

zabierz nas do Warszawy. 

Trudno, trudno to będzie, 

dużo osób jest wszędzie. x2 
 

Pięknie pana prosimy, 

jeszcze miejsce widzimy. 

– A więc prędko wsiadajcie, 

do Warszawy ruszajcie. x2 

 

 Rozmowa na podstawie piosenki „Jedzie pociąg”. 

Najpierw dziecko pokazuje własnoręcznie wykonane wcześniej bilety i opowiada 

o nich. Potem odpowiada na pytania. 

 Kto to jest konduktor? 

 Gdzie pracuje konduktor? 

 Czy każdy może jechać pociągiem? 

 W jakie miejsca można jechać pociągiem? 

 Jak trzeba zachowywać się w pociągu? 

 

 Ćwiczenia ortofoniczne Jedzie pociąg... 

Obrazki: ślimak, gepard, mysz, lew. 
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Rodzic opowiada o znaczeniu poszczególnych zwierząt przedstawionych na 

obrazkach (ślimak – wolno, gepard – szybko, mysz – cicho, lew – głośno)  

w stosunku do sposobu naśladowania odgłosów jazdy pociągiem przez dziecko 

(ciuch, ciuch). Następnie Rodzic pokazuje obrazki w dowolnych kombinacjach. 

Może je także łączyć (np. ślimak + myszka – dziecko mówi ciuch-ciuch wolno  

i cicho). 

 

 Zabawa językowa z wykorzystaniem obrazków. 

Obrazki, np.: gepard, ślimak (z poprzedniego zadania), sokół wędrowny, żółw, 

obręcze. 
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Rodzic prezentuje obrazki i wymawia wyraźnie nazwy przedstawionych na nich 

zwierząt. Dziecko dzieli je rytmicznie (na sylaby), a następnie umieszcza obrazki 
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w wybranym kole, w zależności od sposobu poruszania się zwierząt – w jednym 

będą umieszczone szybkie zwierzęta, a w drugim – poruszające się wolno. 

Następnie kończy porównania rozpoczęte przez Rodzica, np. Szybki (wolny) 

jak… uzupełniając je o nazwy wybranych zwierząt. 

 

 Zabawa ruchowa Poruszam się jak... 

Obrazki z poprzedniego zadania. 

Dziecko maszeruje po pokoju. Rodzic prezentuje wybrany obrazek. Zadaniem 

dziecka jest poruszanie się jak przedstawione na nim zwierzę. 

 

 Ćwiczenia manualne Skorupa ślimaka. 

Dla każdego dziecka: kontur ślimaka, plastelina, kredki. 

Rodzic prosi, aby dziecko zrobiło z plasteliny cienki wałeczek, zrolowało go na 

podobieństwo kształtu skorupy ślimaka, przykleiło w odpowiednim miejscu na 

konturze ślimaka i pokolorowało resztę konturu. 

 

 Zabawy na świeżym powietrzu 

 Spacer w pobliżu domu – obserwowanie mijanych pojazdów. 

Podczas spaceru dziecko określa tempo poruszania się mijanych pojazdów. 

 Obserwacje przyrodnicze. 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  

 


