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Temat: Co jeździ? Co pływa? Co lata? 

• Zapraszam do przeczytania wiersza,  

„Kto najszybszy? Kto najważniejszy?” M. Berowskiej. 

 

W pokoju na półce między zabawkami 

Rozpycha się wielki samolot skrzydłami.  

- Ja jestem najszybszy, ja latam po niebie! 

Dlatego najwięcej miejsca chcę dla siebie! 

Odezwał się z kąta mały samochodzik: 

- O co jest ta sprzeczka? Czy ci o to chodzi, 

że latasz w powietrzu? My jeździmy drogą, 

tam gdzie samoloty dolecieć nie mogą! 

- Ja także dość szybko mknę z pasażerami- 

powiedział autobus i mrugnął światłami, 

a statek zatrąbił:- Co mi tam przestworza, 

gdy ja oceany przemierzam i morza! 

Pociąg użył gwizdka :- No cóż, jestem stary, 

jeżdżę wolno, ale mam najwięcej pary. 

Moich 5 wagonów rzędem grzecznie stoi. 

Weźcie dobry przykład z tych wagonów moich. 

 

Wypowiedzi dzieci na temat wiersza: 

- jakie pojazdy występowały w wierszu? 

- o co sprzeczały się pojazdy? 

- który pojazd jest najszybszy? 

- jak poruszają się te pojazdy? 

- jakie znacie inne pojazdy, które poruszają się po drogach, w powietrzu i po wodzie? 

 

• Zagadki słuchowe, „Jaki to pojazd?” Lulek.tv 

https://youtu.be/FXcWaw2tXtA 

• „Jedziemy samochodem, idziemy pieszo” – zabawa ruchowa. 

Dzieci trzymają kierownice z papieru są kierowcami, naśladują jazdę samochodem,. 

Dopasowują ruch do zmieniającego się tępa dowolnego utworu muzycznego, na 

przerwę w muzyce maszerują. 

• „Myjnia samochodowa” – zabawa relaksacyjna dzieci z rodzicami: 

Dziecko i rodzic siedzą w siadzie skrzyżnym naśladują czynności: 

- polewanie wodą samochodu – gładzenie po plecach 

- skropienie szamponem – delikatne stukanie paluszkami 
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- szorowanie – lekkie drapanie po plecach 

- spłukiwanie – gładzenie pleców od góry do dołu 

- suszenie – gładzenie raz jedną, raz drugą dłonią. 

 

• Co pływa, co jedzie, a co lata?” – Ćwiczenia w klasyfikowaniu. 
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• Praca plastyczna Wyścigówka. 

 

Materiały: 

- rolka po papierze toaletowym, 

- kolorowa kartka z bloku technicznego,  

- nożyczki, 

- klej. 

 

 

 

 

 

 

Rolkę po papierze toaletowym oklejamy kolorową kartką bloku rysunkowego. 

Następnie na środku rolki nożyczkami wycinamy krzesełko – jak byśmy chcieli 

wyciąć literkę U i odginamy lekko aż powstanie oparcie. Następnie z czarnego bloku 

technicznego wycinamy kierownicę i cztery koła, zaś z białej kartki felgi. Sklejone 

koła przyklejamy do samochodu. 


