
„Czym podróżować?” 
( Dorota Kossakowska) 

 Ola, Karol i Basia chodzą do jednego przedszkola i są przyjaciółmi. Kiedy są w domu często 

spotykają się, żeby wspólnie się pobawić. Zbliża się lato. Już teraz planują co będą robić na 

wakacjach. Wspominają też wakacje z ubiegłego roku. Ola cały tydzień spędziła u babci              

w Kołobrzegu. Miło wspomina zabawy na plaży i zbieranie muszelek. Pamięta też, że bardzo 

zmęczyła ją podróż. Tata był kierowcą samochodu, a podróż trwała długo. Kilka razy podczas 

podróży robili przystanki, aby odpocząć. Ola z radością powitała babcię po sześciu godzinach 

jazdy samochodem. Karol wybrał się do wujka, który mieszka w górach. Wspólnie                        

z rodzicami i bratem podróżowali pociągiem. Pociąg jechał bardzo szybko. Karol podziwiał 

przez okno piękne widoki. Wygodne siedzenia i dużo miejsca sprawiły, że Karol nie był 

zmęczony. Podróż minęła szybko i przyjemnie. Basia była z rodzicami w Grecji. Chociaż to 

daleko, jej podróż trwała najkrócej. Basia podróżowała samolotem, a widoki podziwiała                      

z góry. Tegoroczne wakacje przyjaciele spędzą razem. Ich rodzice też się przyjaźnią                          

i postanowili wspólnie wyjechać na Mazury. Dzieciaki cieszą się, że będą razem odpoczywać. 

Martwią się tylko tym, czy pogoda dopisze, ba przecież kąpiele w jeziorze w słoneczny dzień 

są najwspanialsze.  

Rozmowa na temat opowiadania.  

- Gdzie wakacje spędziła Ola? Jak tam dojechała?  

- Gdzie wakacje spędził Karol? Jak tam dojechał?  

- Gdzie wakacje spędziła Basia? Jak tam dotarła? 

 

 

 

 

 

 

 

,, Sznurek parzy, sznurek to ścieżka” 

Połóż na podłodze sznurek. Wymyślaj różne sposoby poruszania się z jego 

wykorzystaniem: 

 

 chodzenie po sznurku przodem, tyłem, bokiem, 

 przeskakiwanie przez sznurek przodem i tyłem, 

 przeskakiwanie nad sznurkiem bokiem obunóż lub z nogi na nogę. 

 

 

 

 



 

 

Wyścigówka 

( maluchwdomu.pl) 

Rolkę po papierze toaletowym oklejamy 

kolorową kartką bloku rysunkowego. Następnie 

na środku rolki nożyczkami (ważne by były małe 

i z cienką końcówką) wycięłam krzesełko – jak 

byśmy chcieli wyciąć literkę U i odgięłam lekko 

aż powstało oparcie. Następnie z czarnego bloku 

technicznego wycinamy kierownicę i cztery koła, 

zaś z białej kartki felgi. Na koniec przyklejamy 

kierownicę i malujemy cyferki na autku. 

Wyścigówkę można dowolnie ozdobić różnymi 

wzorkami i urządzić prawdziwy wyścig. Otwór w 

autku jest na tyle duży, by umiejscowić 

niewielkiegokierowcę. 

 

 

 

 

 

 

,,Mycie Rąk” 

( Profesor Szymon – YouTube) 

 

Namocz ręce w ciepłą wodę,  

Potem mydła daj na dłonie, 

Szoruj ręce samodzielnie, 

Zmyj wirusy i bakterie, 

Opłucz wodą brudną pianę,  

Potem wytrzyj w ręcznik  

Każdy czyste ręce ma…. 
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