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KOCHANE DZIECI
Zapraszam na kolejny dzień domowego przedszkola. Na wakacje można pojechać autem ale i 
rowerem. Dziś trochę o pojazdach.  Zapraszam do zabawy!
 
,,WESOŁE POWITANIE”- witamy się różnymi częściami ciała.

Dzieci odwracają się twarzą do mamy lub taty:
witają się paluszki– dziecko i osoba dorosła dotykają się paluszkami,
witają się dłonie– dziecko i osoba dorosła dotykają się dłońmi,
witają się łokcie– dziecko i osoba dorosła dotykają się łokciami,
witają się kolana– dziecko i osoba dorosła dotykają się kolanami, na zmianę raz jednym raz 

      drugim kolanem,
witają się stopy– dziecko i osoba dorosła dotykają się stopami. 

CZYM POJEDZIEMY NA WAKACJE?
Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy plastycznej.  Zachęcam dzieci do 
korzystania z  książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: tablet lub komputer z dostępem do internetu, krążek 
(kierownica), symbole z załączników, karty pracy.

OBEJRZYJ  BAJKĘ, DZIĘKI KTÓREJ POZNASZ RÓŻNE ŚRODKI TRANSPORTU.

Zapraszam do zabawy!

https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg

https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg


TERAZ ZAPRASZAM CIĘ DO ZAGADKI SŁUCHOWEJ ( załączniki)

Rozkładamy przed dzieckiem symbole różnych pojazdów, zadaniem dziecka jest wskazać, co to za

pojazd oraz wydać dźwięk jaki wydają te pojazdy.

Brawo! Tak to samolot. 

Samolot- szz, szz, szz

Brawo! Tak to samochód.

Samochód - brum, brum, brum

Brawo! Tak to pociąg.

Pociąg - puf, puf, puf

Brawo! Tak to statek.

Statek- uuuu, uuuuu

ZAPRASZAM DO ZABAWY „JEDZIEMY SAMOCHODEM”.

W trakcie słuchania piosenki, trzymamy w ręku krążek- kierownicę, naśladujemy jazdę samocho-
dem. Trąbimy, skręcamy w lewo i prawo, hamujemy, wsiadamy i wysiadamy z auta, zabieramy pa-
sażerów, zapinamy pasy itd.

https://www.youtube.com/watch?v=FpU9X2a22lM

ZABAWA DLA CHĘTNYCH” Wycieczka rowerowa”

 Pojedźmy na wycieczkę rowerową, słuchamy piosenki, siadamy na dywanie udając że jedziemy ro-
werem bujamy się w prawo i lewo z wyciągniętymi rękami ( udajemy że trzymamy kierownicę ). 
Kiedy zabrzmi refren kładziemy się na plecy i unosimy nogi do góry i pedałujemy w powietrzu no-
gami.

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

PRACA PLASTYCZNA- ROWER

Zaprojektuj swój rower, wybierz jakiego koloru ma mieć opony, jaki kolor będzie miała rama        
roweru, jak będzie wyglądać siodełko ( może w kwiatki?). Wybierz kredki farby lub plastelinę         
i wykonaj to co zaplanowałeś. Możesz też dorysować inne elementy, jak lusterko, bagażnik lub 
dzwonek. To Ty decydujesz jak będzie wyglądał Twój rower. (Poniżej rower do wykorzystania) 

Miłej zabawy!

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=TCaHGtcshTo
https://www.youtube.com/watch?v=FpU9X2a22lM





