
Kochane Dzwoneczki! Witamy Was bardzo serdecznie. Miło Nam widzieć, jak niektórzy z Was z 

sumiennością wykonują zadania   

Dzisiaj mamy dla Was kolejną porcję zabaw i zadań  

Idąc do Przedszkola na pewno każdy z Was zauważył znaki drogowe…Znaki mają różne kształty, 

kolorowy. I dzisiaj chciałybyśmy, żebyście poznali część z tych znaków.  

(Rodzic pokazuje obrazki (znaki drogowe) i wyjaśnia, że istnieją różne ich rodzaje ) 

ZNAKI INFORMACYJNE 

 

ZNAKI NAKAZU 

  



ZNAKI OSTRZEGAWCZE 

 

 

 

 

ZNAKI  ZAKAZU 

  



 

Zad. 1 

Posłuchajcie uważnie wiersza. 

KOLOROWE ZNAKI (Krzysztof Wiśniewski)  

Idąc na spacer ze swoim tatą  

Mały przedszkolak był nieswój taki  

Nie wiedział bowiem dlaczego stoją  

Na wszystkich drogach te wszystkie znaki.  

Na jednej nóżce, tak jak bociany:  

Trójkąty koła, romby, kwadraty...  

Każdy z nich barwnie pomalowany,  

więc postanowił spytać się taty.  

Tatusiu powiedz czemu na drogach  

Po obu stronach są ustawione  

Te dziwne znaki w różnych kolorach:  

Żółte, niebieskie, białe , czerwone?  

Widzisz, mój synku - słyszy odpowiedź  

-znaki dla Ciebie tak zagadkowe  

wszyscy kierowcy znają na pamięć,  

bo to są właśnie ZNAKI DROGOWE. 

 Ich kształt i barwa oraz rysunek  

namalowany na znaku tarczy  

na wszystkich drogach całego świata 

 zawsze i wszędzie to samo znaczy.  

Trójkąty żółte z brzegiem czerwonym,  

z rysunkiem czarnym jak pióra kawcze  

mówią: „Uważaj na mój rysunek!"  

I są to ZNAKI OSTRZEGAWCZE  

Te duże koła z brzegiem czerwonym, 

które z daleka widać od razu,  

„Nie wolno!" - krzyczą głosem donośnym,  

bo to są właśnie ZNAKI ZAKAZU.  

Mniejsze zaś" koła, z niebieską twarzą  

i białą strzałką jak ptasi pazur,  

mówią stanowczo: „Jedź jak ci każę!"  

Dlatego są to ZNAKI NAKAZU.  

A prostokąty oraz kwadraty,  

te z tłem niebieskim, stojące z gracją,  



INFORMACYJNE są to ZNAKI.  

bo zawsze służą informacją.  

Wiesz już, dlaczego duzi i mali 

 znaki drogowe widują co dzień?  

- Żeby bezpiecznie z dróg korzystali:  

każdy kierowca i każdy przechodzień. 

Czy potraficie wymienić kształty oraz kolory znaków drogowych? 

 

 

 

  



Zad.2 

 

  



Zad. 3 

Połącz znaki drogowe z odpowiednimi figurami 

 

 

 

To już wszystko na dziś. Podzielcie się z nami waszymi pracami. Ściskamy Was mocno! 

p23.zostanwdomu@gmail.com 

mailto:p23.zostanwdomu@gmail.com

