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Temat: Wyruszamy z domu 

 

Piosenka  obowiązująca w tym tygodniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E 

 

1. „Jedziemy autobusem” – zabawa ruchowa doskonaląca umiejętność szybkiego 

ustawiania się w parach. Dzieci swobodnie maszerują i biegają po pokoju (zamiennie) w 

rytm wystukiwany. Na sygnał: Autobus! – ustawiają się w wyznaczonym miejscu. 

Zabawę powtarzamy kilkakrotnie, zmieniając miejsce postoju autobusu.  

 

2. „Piłka” – nauka piosenki, zabawa ortofoniczno-emisyjna na melodii piosenki. Dzieci 

śpiewają melodię piosenki na różnych sylabach. 

 

 

3.  „W podróży” – zabawa dydaktyczna, przypomnienie i utrwalenie nazw i cech środków 

transportu wykorzystywanych do podróżowania. Rodzic układa sylwety różnych środków 

transportu (balon, autobus, samochód, pociąg, samolot, tramwaj, rower, statek, 

helikopter). Dzieci oglądają i nazywają pojazdy. Rodzic mówi: Na tych ilustracjach są 

różne pojazdy. Jak myślicie, którymi można pojechać na wakacje? Dzieci wymieniają 

znane im środki transportu. Następnie rodzic poleca, aby dzieci posegregowały pojazdy 

według polecenia, np. pojazdy, które jeżdżą po szynach, mają koła, latają, pływają. Dzieci 

wybierają i układają pojazdy w obręczach (tyle obręczy, ile kryteriów podziału). 

Następnie dzieci przeliczają pojazdy w obręczach. Na koniec zbierają pojazdy w 

kolejności wskazanej przez rodzica, np. latające, pływające. 

 

4. „Kupuję bilet” – zabawa matematyczna, wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch. 

Rodzic wykorzystuje wymyśloną  kasę biletową. W okienku leżą kartoniki – bilety. Przed 

kasą stoją kosze z guzikami. Rodzic jest kasjerem. Dzieci spacerują po pokoju. „Kasjer” 

mówi: Jedziemy na wakacje. Zanim wsiądziemy do autobusu, pociągu czy samolotu, 

musimy kupić bilet. Bilety kupujemy w kasie. Podróżni płacą pieniędzmi – środkami 

płatniczymi (guziki) umieszczonymi w koszach. Dzieci kolejno kupują „bilety”, a 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E


„kasjer” podaje, jaką liczbę środków płatniczych należy wpłacić, np. jeden „bilet” – jeden 

guzik, dwa „bilety” – dwa guzik. Zabawę tę powtarzamy w dowolnym czasie, 

wyznaczając na kasjera dziecko. 

 

5.  „Piłka “ – zabawa rytmiczna przy piosence. Dzieci śpiewają piosenkę i klaszczą 

rytmicznie na słowa: hau, kra, tru, kap. 

 

6. „Zabawy w piaskownicy” – formowanie z piasku . Rodzic zaprasza dzieci do zabawy w 

piaskownicy. Na wstępie przypomina zasady bezpiecznej zabawy sypkim materiałem. 

Dzieci wybierają zabawki do piasku według potrzeb i upodobań, a następnie tworzą 

dowolne formy: babki, zamki, tunele, górki.  

 

7. „Polecimy” – rymowanka gamowa. Dzieci mówią rymowankę: 

 

 Polecimy samolotem (dźwięki gamy do góry) 

 do Afryki i z powrotem. (dźwięki gamy w dół) 


