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1. CEL OGÓLNY: 

 stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwiązywania 
problemów, doskonalenia sprawności umysłowych 
  

2. CELE OPERACYJNE(DZIECKO...): 
 słucha poleceń nauczyciela  
 rozwiązuje zagadki słowno-obrazkowe  
 nazywa środki komunikacji miejskiej  
 dzieli wyrazy na sylaby  
 przelicza elementy zbioru  
 rozpoznaje i nazywa charakterystyczne odgłosy wydawane przez pojazdy 

usłyszane z magnetofonu  
 tworzy pracę plastyczną z mozaiki geometrycznej  
 aktywnie uczestniczy w zabawach 

  
3. METODY PRACY: 

 słowna,  
 czynna,  
 oglądowa  

 
4. FORMY PRACY: 

 zbiorowa  
 indywidualna  

 
5. POMOCE DYDAKTYCZNE: 

 obrazek "Trolejbus" pocięty na części,  
 koperta,  
 dwie koperty z naklejonymi jednym i dwoma biletami,  
 zeszyt ćwiczeń z naklejkami,  
 kartka z wyrysowanym wzorem obrazka pociętego na części,  
 kartoniki z kolorowymi kołami,  
 wizytówki,  
 bilety,  
 treść listu,  
 koszyki wiklinowe,  
 kartoniki w kołami,  
 ilustracje środków komunikacji miejskiej,  
 nagranie magnetofonowe z piosenką "Kolorowe światła",  
 nagranie magnetofonowe z odgłosami pojazdów,  
 nagranie z zabawą ruchową "Wierszyki masażyki - myjnia samochodowa",  
 podpisane kartki do pracy plastycznej,  



 klej w sztyfcie,  
 wycięte z kolorowego papieru figury geometryczne. 

  
6. PRZEBIEG ZAJĘCIA: 
Na dywanie w środku koła położony jest obrazek pocięty na części, odwrócony 
ilustracją w stronę dywanu.  

1. Zabawa integracyjna. 
Wszystkich pięknie witam Was 

na zabawę nadszedł czas. 
W prawo skok, w lewo skok 

teraz obrót uścisk rąk. 
W prawo skok, w lewo skok 

teraz obrót uścisk rąk. 
Już rączkami klap, klap, klap 

już nóżkami człap, człap, człap. 
W prawo skok, w lewo skok 

teraz obrót uścisk rąk. 
 

2. Nauczycielka prosi, aby dzieci usiadły na dywanie. Trzyma w ręku kopertę. 
Zanim wyjmie z niej zawartość recytuje wierszyk. 

"Zanim weszłam dziś do sali bardzo się zdziwiłam. 
Bo przy drzwiach wejściowych kopertę zobaczyłam. 

Wzięłam ją do ręki, potem otworzyłam. 
Muszę przyznać szczerze, bardzo się zdziwiłam. 

Napisał do nas gość nieznany". 
 

3. Zawiązanie kręgu przyjaźni poprzez przesyłanie iskierki (koperty) 
i wzajemnego uśmiechu. 

"Posyłam iskierkę (kopertę) w krąg 
niechaj wróci do mych rąk". 

 
4. Nauczycielka kieruje do dzieci wypowiedź: "Spróbujmy dowiedzieć się, kim 

jest nieznany gość. Dzieci wspólnie z nauczycielką rozwiązują zagadkę, 
a następnie układają obrazek z części rozłożonych na dywanie w środku koła. 
Dokonują podziału wyrazu na sylaby. Ilość sylab zaznaczają "biletami".  

5. Nauczycielka odczytuje treść listu. 
"Hej dzieciaki przedszkolaki, 

po raz pierwszy do Was napisałem. 
Jestem niezwykłym pojazdem 
i mam do Was jedno pytanie. 
Czy macie ochotę mi pomóc? 

Jacka i Agatkę już znacie 
te dzieciaki ciągle psocą, wadzą, 

są z nimi same kłopoty. 
Dość mam już psot i ciągłych z nimi kłopotów. 
Chcę, aby mi pomagali, a nie ciągle rozrabiali. 

Jeśli zadania moje rozwiążecie, 
to Jacek z Agatką psocić przestaną. 

Tak więc... 
Potrzebuję Waszej pomocy, 



dlatego przesyłam do Was 
wiklinowe kosze, w nich koperty, w kopertach zadania. 

Czeka Was zabawa niezapomniana. 
 

6. Przy muzyce "Kolorowe światła" dzieci odszukują wizytówek-biletów ze 
swoim imieniem (na odwrocie biletu umieszczone są kolorowe koła) 
i zakładają na szyję. Jednocześnie nauczycielka informuje dzieci, że gdy 
muzyka umilknie każdy siada przy koszyku, przy którym jest takie same koło 
jak na wizytówce.  

7. Nauczycielka prosi, aby dzieci z kosza wiklinowego wyjęły kopertę, na której 
naklejony jest jeden bilet. Prosi również, aby wyjęły zawartość koperty, 
w której znajdują się zagadki oznaczone kolorowymi kołami (koło na zagadce 
w kolorze koła na wizytówce). Następnie umieszczają rozwiązania (nazwy 
środków komunikacji miejskiej) na tablicy i dokonują podziału nazwy na 
sylaby. Ilość sylab zaznaczają odpowiednią ilością "biletów".  

8. Po rozwiązaniu zagadek nauczycielka prosi dzieci, aby z koszów wyjęły swoje 
zeszyty ćwiczeń i przykleiły naklejkę z takim pojazdem, jakim podróżowały 
dzisiaj do przedszkola. Po przyklejeniu naklejek dzieci przedstawiają 
pozostałym dzieciom, czym przyjechały do przedszkola, a następnie 
ćwiczenia odkładają do kosza.  

9. "Wierszyki masażyki - myjnia samochodowa" - zabawa ruchowa.  
10. Nauczycielka prosi, aby dzieci wyjęły z kosza kopertę z dwoma biletami. W 

kopertach są różnego rodzaju środki komunikacji miejskiej. Dzieci otrzymują 
kartonik z ruchem ulicznym i naklejają tylko te pojazdy, którymi można 
poruszać się po Gdyni. Następnie umieszczają obrazki na tablicy 
i sprawdzają poprawność wykonania zadania. Dzieci przeliczają pojazdy.  

11. "Odgłosy pojazdów" - zabawa słuchowa. Rozpoznawanie i nazywanie 
odgłosów wysłuchanych z magnetofonu.  

12. Na zakończenie zajęć nauczycielka zaprasza wszystkie dzieci, aby usiadły do 
stolików i wykonały pracę plastyczną na temat "Pojazdy".  

 


