
      

                Kochane   Motylki  i Biedronki ! 

 

 Witajcie przedszkolaki, w tym tygodniu będziemy rozmawiać o podróżach i 

różnych środkach transportu. Zobaczycie czym podróżowali kiedyś nasi dziadkowie i 

prapradziadkowie a czym teraz podróżują nasi tatusiowie…  Pozwolimy się ponieść 

wyobraźni i sami będziemy  mogli wymyślić, namalować , skonstruować pojazd którym 

byście chcieli podróżować.            

 A jak już mamy podróżować to gdzie najlepiej? Najlepiej wyjechać  na wakacje! 

Hura !!  Wakacje …ale zaraz ,zaraz…. musimy jeszcze spakować walizki z ubraniami i 

rzeczami przydatnymi nad morzem lub w górach! Jak myślicie co to może być? Co 

spakowalibyście nad morze , a co zabralibyście w góry? Poćwicz pakowanie i 

segregowanie przedmiotów na karcie pracy!         

 Podczas każdej pory roku dobrze jest  umieć czytać.  Tym bardziej podczas 

podróży, możesz łatwo przeczytać nazwę miejscowości w której jesteś bądź sprawdzić 

ile kosztuje bilet  wstępu do muzeum … Zapraszamy do utrwalania znajomości liter i 

ich głośnego czytania .           

 Sprawdź jakie przygody przeżył pan Kleks ! Też byś chciał mieć takie? Opowiedz 

babci lub tacie  czym podróżowali  bracia Bolek i Lolek.  Może narysujesz jakąś 

widokówkę?              

 Odkryj co oznacza słowo „ aeroplan’’ lub  „samolot”  i dowiedz się gdzie 

podróżują i jak to robią… Czytając wiersze na ten temat, odkryjesz nie jedną 

tajemnice…            

 Teraz  pora na najważniejsze …czas porozmawiać o bezpieczeństwie , nie tylko 

na drogach ale i w każdym momencie ! Pamiętasz jak przechodzimy przez zebrę i jak 

zachowujemy się na ulicy? To wspaniale! Pamiętaj również   że zawsze trzeba być 

blisko rodziców, słuchać tego co mówią! Zawsze noś nakrycie głowy i pij dużo wody. 

Nie schodź z wyznaczonego szlaku i kąp się na strzeżonych kąpieliskach, pamiętaj o 

swoim bezpieczeństwie.            

  Zaproś rodziców na całkowicie bezpieczną wyprawę do wirtualnego Muzeum   

Lotnictwa  lub Muzeum Kolejnictwa . Zapoznasz się z wieloma ciekawostkami i 

poszerzysz swoją wiedzę.            

  Życzymy Wam ciekawych i bezpiecznych podróży i odkrywania  zakątków , 

tajemnic świata.      

        Pozdrawiamy i ściskamy ! 

      Pani Sylwia, Pani Iza, Pani Sylwia , Pani Marta 


