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Witamy drogie dzieci i wspaniałych rodziców w pierwszym dniu naszej zdalnej 

nauki. W tym tygodniu będziemy Wam przesyłać zadania i propozycje zabaw o 

tematyce „Bezpieczny przedszkolak”. 

Zachęcamy do wysyłania zdjęć wykonanych zadań oraz zabaw na maila 

przedszkolnego: 

p23zostanwdomu@gmail.com 

Życzymy udanej zabawy! Do zobaczenia niedługo w przedszkolu. 

Pani Ola i Pani Kasia 

 

Temat dnia: Droga do przedszkola. 

Zad.1.  

„Różne drogi „– Posłuchajcie historię o czterech przyjaciołach: Oli, Zuzi, Krzysiu 

i Franku. Wspólnie z rodzicami zastanówcie się, która droga do przedszkola 

mogła być najdłuższa, która – najtrudniejsza, która – najbardziej interesująca. 

Zauważcie czym dzieci podróżowały do przedszkola. 

Ola była śpiochem. Tata budził ją jednak bardzo wcześnie, żeby mogła zdążyć 

do  przedszkola na śniadanie. Olę czekała długa droga. Najpierw razem z tatą 

wsiadała do autobusu nr 501, który dowoził ją na przystanek tramwajowy. 

Tramwajem nr 25 dojeżdżała do przedszkola. Droga do przedszkola zawsze 

bardzo jej się dłużyła, ponieważ nie mogła doczekać się spotkania ze swoimi 

przyjaciółmi. Zuzię budził zwykle jej młodszy brat, który lubił dotykać jej nosa, 

kiedy spała. Zuzia jadła śniadanie i  razem ze swoją mamą – jeżeli pogoda była 

odpowiednia – wsiadały na  rower. Droga do przedszkola zawsze była bardzo 

interesująca. Zuzia, wieziona przez swoją mamę na tylnym foteliku roweru, 

mogła obserwować wszystko i wszystkich, których mijała na swojej drodze. 

Zuzia zwykle spóźniała się na śniadanie w przedszkolu. Krzyś każdego ranka nie 

mógł się doczekać drogi do przedszkola. Razem ze swoimi rodzicami wsiadał 

do samochodu i przemierzał miasto, zastanawiając się: skąd na świecie tyle 

samochodów, dokąd jadą wszyscy ludzie? Krzyś w przyszłości chciał zostać 
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kierowcą rajdowym, dlatego droga do przedszkola, chociaż długa, nigdy mu się 

nie nudziła. Franek wstawał najpóźniej z całej swojej rodziny. Do przedszkola 

odprowadzała go babcia. Wystarczyło dwa razy skręcić za blokiem, w którym 

mieszkali, żeby znaleźć się na miejscu. Franio najczęściej wyprzedzał swoją 

babcię i pokazywał jej, którędy powinni iść, aby dojść do przedszkola. 

 

Zad. 2 

Przyjrzyj się uważnie poniższym ilustracjom. Wskaż te, na których dzieci 

zachowują się prawidłowo, a na których nie. 

 



 

 

Powiedz jak myślisz, dlaczego nie wolno wbiegać na jezdnię? Kiedy można 

przejść na drugą stronę ulicy? 

Zad. 3 

„Spóźniony budzik”– zabawa ruchowo-naśladowcza. 

 Dzieci wyobrażają sobie albo przypominają poranek, kiedy obudziły się za 

późno i musiały wszystko robić w biegu. Rodzic opisuje sytuacje, a dzieci je 

naśladują: Smacznie śpimy, przekręcamy się z boku na bok, nagle słyszymy 

dźwięk budzika (dzwoneczka), zdejmujemy piżamkę, zakładamy ubranka, 

myjemy buzię, ręce, zęby, jemy szybkie śniadanie, zamykamy drzwi, biegniemy 

do przedszkola, przeskakujemy kałuże itp. 

 

Mamy nadzieję, że dzisiejsze zadania przypadły Wam do gustu. Pozdrawiamy 

serdecznie i przesyłamy buziaki! A już jutro kolejna porcja zabaw.  

Opracowano; Aleksandra Krupińska, Katarzyna Fałkowska 



 


