
ZAJĘCIA 05.06 

 

WITAM SERDECZNIE I ZAPRASZAM DO PRACY. 

 

 

TEMAT ZAJĘĆ: Wakacyjna podróż pociągiem. 

 

• Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem książek. Książki o pociągach. Rodzic prosi, aby 

dzieci odszukały książki o pociągach. Następnie dzieci wypowiadają się na temat 

odnalezionych w nich ilustracji. Odpowiadają na pytania, np.: Jakie są te pociągi? Jak 

wyglądają? Jakie mają kolory? Itp.  

 

• Wprowadzenie – wykonanie biletów.  

Dla każdego dziecka: małe kartki papieru w kształcie prostokątów, kredki. N. informuje, że 

podczas każdego przejazdu – czy to pociągiem, czy to kolejką – potrzebny jest bilet. 

Ponieważ za chwilę dzieci będą potrzebowały biletów, a nie mają ich przy sobie, muszą 

wykorzystać dostępne materiały (kartki i kredki), by stworzyć swoje bilety. Dzieci ozdabiają 

kartoniki według własnych pomysłów 

 

 

• Słuchanie piosenki „ Jedzie pociąg z daleka” 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

 

Tekst 

Jedzie pociąg z daleka, 

Ani chwili nie czeka, 

Konduktorze łaskawy, 

Zabierz nas do Warszawy, 

Konduktorze łaskawy, 

Zabierz nas do Warszawy. 

Konduktorze łaskawy, 

Zabierz nas do Warszawy, 

Trudno, trudno to będzie, 

Dużo osób jest wszędzie, 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio


Trudno, trudno to będzie, 

Dużo osób jest wszędzie. 

Pięknie pana prosimy, 

Jeszcze miejsce widzimy, 

A więc prędko wsiadajcie, 

Do Warszawy ruszajcie, 

 

A więc prędko wsiadajcie, 

Do Warszawy ruszajcie. 

 

•  Ćwiczenia ortofoniczne Jedzie pociąg...  

Obrazki: ślimak, gepard, mysz, lew. 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 dzieci (ciuch, ciuch). Następnie rodzic pokazuje obrazki w dowolnych 

kombinacjach. Może je także łączyć (np. ślimak + myszka – dzieci mówią ciuch-ciuch 

wolno i cicho). 

 

• Ćwiczenia manualne Skorupa ślimaka.  

Dla każdego dziecka: kontur ślimaka, plastelina, kredki.  

Rodzic  prosi, aby dzieci zrobiły z plasteliny cienki wałeczek, zrolowały go na podobieństwo 

kształtu skorupy ślimaka, przykleiły w odpowiednim miejscu na konturze ślimaka i 

pokolorowały resztę konturu. 

 Zabawy na świeżym powietrzu • Spacer w pobliżu przedszkola  

– obserwowanie mijanych pojazdów. Podczas spaceru dzieci określają tempo poruszania się 

mijanych pojazdów 

 

Miłego dnia. 


