
Scenariusz 17.06.  

Witam  

Proszę po raz kolejny przywitamy się  naszą rymowanką aby utrwalić sobie zabawę dziś postaraj się 

powiedzieć głośną pierwszą sylabę w wyrazie a resztę cicho . dla ułatwienia pierwsze słowo podzielę i 

podkreśl e to co ma być głośne .  

1. Rymowanka  

Mało, nas mało nas  

Chodźcie do nas wszyscy wraz  

Krok do przodu i  krok w tył  

Żeby dzień wesoły był. 

Mało- ma-ło  

T1” czym jedziemy na wakacje?- słuchanie zagadek – spróbuj samodzielnie znaleźć odpowiedź na s 

- Składa się z wagonów i lokomotywy  

Podróż nim to prawie same pozytywy .  

Bezpieczny i szybki, gdy po torach gna  

Każdy z was na pewno już odpowiedź zna ( pociąg) 

 

Pojazd , co ma cztery koła,   

Długą drogę przebyć zdoła, 

Co zapewnia nam wygodę, nazywamy …( samochodem) 

 

Mknie przez miasto i jest duży, 

Pasażerom swoim służy  

Skasuj bilet kiedy wsiądziesz 

Będzie miejsce, to usiądziesz. 

Jeszcze tylko podpowiadam  

Każdy numer swój posiada. ( autobus)  

 

Na siodełku sobie siedzisz , no i pedałujesz,  

Dzięki niemu długi dystans szybko pokonujesz  

Możesz jeździć nim po górach oraz po ulicy  

Umieszczamy na nim dzwonek – gdzieś na kierownicy  ( rower)  

 

„Wesoły samochodzik”- zabawa plastyczno-techniczna- wykorzystanie pudełka po butach. 

Do tej zabawy wykorzystaj materiały plastyczne jakie masz w domu , poproś rodziców o pudełko po 

butach i włącz teraz swoją wyobraźnie   

- teraz najlepszą formą jazdy na wakacje jest kamper – czyli taki domek na kółkach patrz to są 

zdjęcia .uruchom proszę teraz swój warsztat pracy  i spróbuj samodzielnie zaprojektować taki domek 

na kółkach . 



 
 

„Skacz jak kozica”- zabawa ruchowa z elementem skoku  

T2. „ co jeździ, co pływa, co lata?”- zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie środków transportu ze 

względu na sposób poruszania się  

Obejrzyj i zastanów się  

Dzieci młodsze i starsze słuchajcie i możecie samodzielnie opowiedzieć co lata, co jeździ a co pływa 

https://www.youtube.com/watch?v=mRPyav8aT7U 

https://www.youtube.com/watch?v=h3D6xu7pr3k 

 
- powiedz co leci co jeździ co płynie  

 



 

 

 

 

 


