
1. Rozmowa kierowana na temat zbliżających się wakacji. Czy wiecie, gdzie spędzicie wakacje? Kto 
wyjedzie nad morze, a kto w góry? Kto pojedzie do babci na wieś? Kto zostanie w domu? Co 
chcielibyście robić w czasie wakacji? Czym możemy pojechać na wakacje?

 2. Zabawa ruchowa „Samochody lub samoloty”. Dzieci swobodnie biegają po dowolnym 
pomieszczeniu. Gdy R. powie ruszamy, zaczynają naśladować kierowców samochodów. Udają, że 
trzymają w dłoniach kierownicę i wołają: brum, brum, brum. Gdy R. powie samoloty, rozkładają ręce i
naśladują samoloty. 

3. Rozpoznawanie i nazywanie różnych środków transportu. R. pokazuje zdjęcia: samochodu, 
pociągu, autokaru, samolotu, a dzieci nazywają każdy z pojazdów. Dzielą się swoimi doświadczeniami 
na temat podróżowania każdym z nich. Czym się różni samolot od samochodu, autokaru i pociągu? 
Jak myślicie, który pojazd jest najszybszy? R. przypomina, że dzieci powinny podróżować 
samochodem zawsze w specjalnym foteliku.



4. Praca plastyczna „Kolorowy balon”. R. prezentuje dzieciom jeszcze jeden środek transportu – 
balon. Wyjaśnia, w jaki sposób można nim podróżować. Następnie rozdaje wszystkim kartki z 
konturowym rysunkiem balonu. Dzieci wyklejają jego gondolę i kulistą powłokę wydzieranymi 
kawałkami papieru kolorowego. Rozwijanie umiejętności manualnych.

 1.Z czym kojarzy nam się las? – burza mózgów. Dzieci zgłaszają swoje propozycje. 

2. Słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Las.

 Las

[1] Jeśli lubisz stary las,

 to nie żałuj czasu.

  Las nam się ukłonił w pas, 

chodź ze mną do lasu!

 [ 2 ] Patrz, brzozową furtę ma, 

furta się otwiera.  

Wiatr za furtą szumi, gra,

 gości sprasza teraz. 

 [ 3 ] Lecz cichutko bądźmy tu, 

w tym zielonym domu,

 na srebrzystym siądźmy mchu,

 nie psoćmy nikomu.

 [ 4 ] Gdy przeleci szary ptak, 

gwizdnie nutkę miłą –



 my cichutko siedźmy tak, 

jakby nas nie było.

 [ 5 ] Niech nie słyszy nawet nas

 szpak, co gniazdo mości, 

by nie musiał stary las 

skarżyć się na gości.

3. Rozmowa inspirowana wysłuchanym wierszem. Wyjaśnienie trudniejszych słów, np.: ukłonić się w 
pas, furta, spraszać gości. Po co jeździmy do lasu? Co może być brązową furtą lasu? Jakimi gośćmi 
powinniśmy być w lesie? Dlaczego nie należy w nim hałasować? 

4. Zabawa relaksacyjna „Na leśnej polanie”. Dzieci leżą na dywanie i głęboko oddychają. Słuchają 
muzyki relaksacyjnej, np.: odgłosów lasu, świergotu ptaków, szumu strumyka.


