
„Czym podróżować?” – 

wypowiedzi dziecka na podstawie opowiadania Doroty Kossakowskiej 

 utrwalenie pojęć: wolno – wolniej, prędko – prędzej; 

 doskonalenie umiejętności logicznego myślenia; 

 wzbogacenie i rozwijanie czynnego słownika dziecka; 

 kształcenie umiejętności skupiania uwagi na słuchanym opowiadaniu i opowiadania o 

nim; 

 

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? Który środek transportu jest najszybszy? 

 

 

 

 

 



„Żaglówka”-wykonanie pracy przestrzennej 

 kształcenie umiejętności łączenia ze sobą różnych elementów, 

 budzenie radości z wykonanej samodzielnie pracy. 

Potrzebne będą: łupiny od orzecha włoskiego lub zakrętka od butelki, 

wykałaczka, kolorowy papier, plastelina, błękitna bibuła, tekturka 8cmx5cm. 

1. Przyklejanie pasków bibuły na tekturkę – fale morskie; 

2. Wycinanie z kolorowego papieru trójkąta – żagla; 

3. Umocowanie żagla na wykałaczce; 

4. Wypełnienie połówki orzecha włoskiego lub zakrętki plasteliną, 

umocowanie żagla; 

5. Ustawienie gotowej żaglówki na przygotowanych falach morskich; 

6. Możecie sprawdzić czy wasza żaglówka pływa w misce z wodą; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Wodne środki transportu” – rozwiązanie zagadki. 

Pan kapitan nim steruje gdy morskie fale pokonuje. (statek) 

Nazywanie innych pojazdów poruszających się po wodzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Skaczemy po kamieniach” – zabawa ruchowa. 

Na dywanie rozłożone są gazety - to kamienie. Dziecko przeskakuje z 

gazety na gazetę, nie może zejść – bo wpadnie do wody. 


