
Drogie przedszkolaki w dalszym ciągu będziemy rozmawiać o środkach 

lokomocji. Dokładniej mówiąc dziś omówimy bardzo wam znany pojazd.  

Jaki? Tego dowiecie się rozwiązując poniższą zagadkę. 

Zapraszam do wspólnej zabawy! 

 

1. Rozwiąż zagadkę: 

 

Do wycieczek za miasto 

pojazd doskonały, 

co ma łańcuch, 

siodełko oraz dwa pedały. (rower) 

 

2. Posłuchaj wiersz o rowerze. 

 

 Ma dwa kółka, kierownicę, 

ma pedały i siodełko. 

Również ramę ma solidną, 

łańcuch, napęd jak śmigiełko! 

 

Chcesz się zmęczyć pozytywnie, 

poczuć lato, ruchu zażyć? 

Wskocz na rower - o nim mowa - 

z nim się wiele może zdarzyć! 

 

Bo szum w uszach, kiedy pędzisz 

albo słońce, gdy powoli 

jedziesz i się relaksujesz, 

cieszyć wszystkim się pozwoli! 

 

Rower dobrym jest kolegą, 

o twe zdrowie bowiem dba 

i o humor, bo gdy jeździsz, 

szczęścia Tobie zawsze da :) 

 

3. Odpowiedz na poniższe pytania. 

- Z jakich elementów (o których była mowa w wierszu) składa się rower? 

- Czy masz już swój rower?  

- Jeśli tak, czy umiesz już jeździć na rowerze o dwóch kołkach? 

- Jakie są korzyści z aktywnego spędzania czasu wolnego?  

(podnosi się odporność, poprawia się sprawność fizyczna, sport to dobra 



zabawa). 

 

4. Rady dla rowerzystów. 

- Do jazdy na rowerze ubieramy odpowiedni strój. 

- Zakładamy ochraniacze na łokcie i kolana, a na głowę kask ochronny. 

- Na rowerze jeździmy pod opieką dorosłych. 

- Korzystamy ze ścieżek rowerowych. 

 
 

5. Praca z książką. 

Popatrz jak zmienił się wygląd roweru. Jak myślisz, który rower jest 

najstarszy? Następnie, zaprojektuj swój wymarzony rower, rysuj po 

śladzie i pokoloruj kask i bidon 

część IV: 5- latki strona 51,52 

część IV: 6- latki strona 58,59 

 

6. „Pojazdy wokół nas”- zabawa słowna 

Wymień nazwy bajek, wierszy w których występują pojazdy,  

np. wiersz „Lokomotywa”, bajka „Zygzak Mcqueen”. 

 

7. „Pojazdy”- zabawa ruchowo- naśladowcza 

- Maszynista prowadzi pociąg- dzieci mają ugięte ramiona i wykonują 

nimi posuwiste ruchy w przód i tył, wypowiadają kilkakrotnie dźwięki: 

buch, ciuch, ciuch, ciuch. 

- Pilot prowadzi samolot- dzieci rozkładają ramiona jak skrzydła 



samolotu i delikatnie nimi poruszając, wypowiadają kilkakrotnie 

dźwięki: siiiiiiii, siiiiiiii. 

- Taksówkarz prowadzi taksówke- dzieci imitują prowadzenie 

samochodu, poruszając wyobrażoną kierownicą i wypowiadają 

kilkakrotnie dźwięki: rrrrrrrrr, rrrrrrrr. 

- Kapitan prowadzi statek- dzieci trzymają ramiona po bokach i lekko 

kołysząc się jak statek na falach, wypowiadają kilkakrotnie dźwięki: 

szyyyy, szyyyy. 

 

8. Dla chętnych karta pracy- „Pojazdy” (załącznik) 

 

9. „Pociąg”- praca plastyczna 

„Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pot z niej spływa- tłusta 

oliwa…” i tak dalej. Na pewno już słyszeliście ten wiersz Juliana 

Tuwima. Dziś waszym zadaniem będzie wykonać pociąg.  

Potrzebne do tego będą: 

- rolki po papierze kolorowym 3, 4 (w zależności jaki duży będzie 

pociąg)  

- farby plakatowe, pędzelek, woda  

- nakrętki plastikowe,  

- nitka (sznureczek),  

- taśma dwustronna. 

 

 

Życzymy miłego dnia! 


