
 
 

 

„Czym możemy podróżować?” 
 
 

Cele: 

• Utrwalenie wiadomości na temat różnych środków lokomocji rozwiązywanie 

zagadek. 

• Doskonalenie umiejętności konstruowania gry planszowej. 

• Rozwijanie zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacji stresującej. 

• Kształtowanie umiejętności znoszenia porażki. 

• Doskonalenie ćwiczeń z dwoma przyborami. 

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

• Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. 

 

 

 

Rozwiązywanie zagadek B. Koronkiewicz. 

 
 

 

Może być dwu, trzy, czterokołowy, 

Kiedy urośniesz, przyda się nowy. 

Specjalne ścieżki ma na podróże, 

Bolą cię nogi, gdy jedziesz dłużej. (rower) 

 

Ten pojazd często można zobaczyć, 

Ludzie nim jeżdżą do szkół, do pracy 

I na wycieczki jeździ ich wiele, 

Długi samochód, a w nim fotele. (autobus) 

 

Zmieszczą się ludzie w nim i bagaże, 



Zaprasza chętnych w podróże marzeń. 

On się nie śpieszy, bo z tego słynie, 

Że wśród fal sobie po prostu płynie. (statek)    

 

Gdy się wybierasz w dalsze podróże, 

Na krótko albo na trochę dłużej, 

On na lotnisku czeka na ciebie, 

Jak ptak wygląda lecąc po niebie. (samolot) 

 

Ma kierownicę i cztery koła, 

Całą rodzinę pomieścić zdoła. 

Z mamą i tatą, siostrą czy bratem 

Nim pojedziecie na wczasy latem. (samochód) 
 
 
 

 

 
 
 

„Wyścigi samochodów” 

– konstruowanie gry opowiadania. 
 

Do zabawy potrzebujemy: szary papier, klocki do odmierzania płytek 

chodniczka,  pionki do gry, mazaki, kostki do gry 

 

Konstruowanie gry. 

- rysujemy dwie linie równoległe 

- odmierzamy i rysujemy płytki chodniczka tzw. pola na planszy 

- umieszczamy napis START na początku chodniczka i napis META na końcu 

chodniczka 

- wspólnie układamy opowiadania zaznaczając odpowiednim  kolorem co może 

się nam przytrafić na trasie przejazdu. 



 

Na trasie wyścigu znajdują się czarne pola, które będą oznaczały: 

- tankowanie benzyny – kierowca traci jeden rzut kostką 

- uszkodzony most – kierowca robi objazd 

- wymiana koła – utrata dwóch rzutów kostką 

 

Na trasie wyścigu znajdują się zielone pola, które będą oznaczały: 

- wjazd na autostradę – gracz przesuwa się o trzy pola 

- znalezienie na mapie krótszej drogi – dodatkowy rzut 

- kierowca zmienił samochód – wyrzuconą ilość oczek na kostce zamienia 

się na szóstkę 

 

Rozegranie gry w zespołach. 

 Rzucamy kostką, liczymy oczka i przesuwamy się o odpowiednią ilość pól 

uwzględniając zielone i czarne pola. Wygrywa osoba, która najszybciej ukończy 

trasę przejazdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„Środki lokomocji” 

– ćwiczenia gimnastyczne. 

  
 
Przybory: woreczek gimnastyczny i plastikowy talerzyk lub tekturowy lub 

plastikowy krążek, 3 tekturowe krążki (czerwony, zielony, pomarańczowy) 

 

Dziecko trzymając plastikowy talerzyk lub krążek w dłoniach porusza się po 

pokoju, sali  naśladując jadące auta.  

Rodzic  ma w ręku 3 tekturowe krążki (czerwony, zielony i pomarańczowy) i co 

kilka sekund podnosi do góry inny kolor krążka. 

 

Zielony – jedź (dziecko przemieszczają się po sali) 

Czerwony – stój (dziecko zatrzymują się) 

Pomarańczowy – szykuj się do jazdy (dziecko w miejscu przebiera nogami 

szykując się do jazdy) 

 

Dziecko ćwiczy na boso. Dziecko bierze jeden woreczek gimnastyczny i  

wykonuje ćwiczenia powtarzając 6 razy. 

 

Dziecko kładzie woreczek na krążku i lekko go podrzuca tak jak naleśnika 

na patelni. Woreczek podczas ćwiczenia nie spada na podłogę.  

Ćwiczenie to wykonuje najpierw stojąc, potem siedząc, a na końcu w leżeniu 

na brzuchu. 

 

Dziecko w siadzie rozkrocznym o nogach ugiętych, krążek z woreczkiem 

leży na podłodze między kolanami. Dziecko na zmianę raz jednym kolanem 

dotyka woreczka raz drugim. 

 

Dziecko w siadzie o nogach ugiętych chwyta stopami woreczek i podnosi do 

góry następnie puszczają i woreczek spada na krążek. 



 

Dziecko palce prawej stopy opiera na woreczku i zatacza kółka na krążku w 

prawą i w lewą stronę, zmiana nogi ćwiczącej. 

 

Dziecko próbuje palcami stóp obrócić krążek na drugą stronę. 

 

Ćwiczenie oddechowe: 

 Dziecko w leżeniu na plecach, kładzie chusteczkę na twarzy i stara się 

dmuchnąć w chusteczkę tak, żeby się uniosła ponad twarz. Ćwiczenie powtarza 

5 razy. 

 

 

 
 

 

Pamiętajmy  o przestrzeganiu zasad higienicznych: 

1.Myj często ręce wodą z mydłem przez 30 sekund. 

2. Myj ręce przed każdym posiłkiem i po wyjściu z toalety. 

3. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

Jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do kosza i umyj ręce. 

4. Unikaj dotykania oczu ,nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które 

mogą być zanieczyszczone wirusem. 

 



 


