
Kochane Muchomorki, Kangurki i Tygryski! 

Cześć Dzieciaki! Mamy nadzieję, że i tym razem jesteście z nami 

po drugiej stronie monitora. W tym tygodniu zapraszamy Was na wstępie 

do rozwiązania kilku zagadek taki szybki Quiz na rozgrzewkę, który 

nieco rozjaśni nam tematykę tego tygodnia. Gotowi?  Zaczynamy  

 Oto zagadka krótka: co to za dziwna łódka, która czy w przód, czy 

wspak pływa, tak samo się nazywa? (kajak) 

 Przybyć zawsze w porę na stację się stara. Lecz tak się zasapie, 

aż z niej bucha para. (lokomotywa)  

 Małą literą pisana, na falach rozkołysana. Wielką literą pisana, to 

miasto – każdemu znane. (Łódź) 

 Gdy bez kosza mknie w świat, to zostawia jeden ślad. A gdy kosz 

przy boku ma, to zostawia ślady dwa. (motocykl) 

 Choć ma ławki, klasy, ale to nie szkoła. Mknie przez pola, lasy na 

stalowych kołach. (pociąg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nogi – w nieustannym ruchu. Ręce – prawie nieruchome. 

Przejechałeś na nim, zuchu, niejeden kilometr. (rower) 

 Łatwo tę zagadkę zgadną wszystkie dzieci. Chociaż nie jest 

ptakiem, jak ptak w górze leci. (samolot) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cylindry – w środku, maska -  na przedzie, chociaż ma biegi – nie 

biega – jedzie! (samochód) 

 Ma mostek, choć to nie rzeka. Przybija, gdy wraca z daleka. Ma 

dziób, nie dziobie wcale, pruje nim morskie fale. (statek) 

 Ma skrzydła tak jak samolot, pilot w nim sterów dotyka. Ogon ma 

też, jak wiadomo i tylko nie ma silnika. (szybowiec) 

 Mknie po szynach niby pociąg, wioząc ludzi w różne strony. W 

każdym mieście inny kolor, ten w Warszawie był czerwony. 

(tramwaj) 

 Dzieci go kochają i wznoszą do góry. Dorośli fruwają w nim aż pod 

chmury. (balon) 

 Pływa po jeziorze. Opłynąć może 

świat! Stanie, gdy na nią nie 

dmucha wiatr! (żaglówka)  

 

 Znakomicie czy już wiecie o czym 

będziemy mówić w tym tygodniu? Tak 

kochani zbliżają się długo wyczekiwane 

przez wszystkich wakacje i nie wyobrażamy sobie ich bez 

podróżowania, a skoro wiąże się to ze zmianą miejsca pobytu 

niezbędne w tym celu są różne pojazdy. Nie należy również 

zapominać, że każdy wyjazd wiąże się z szeregiem czynności jakie 

należy wykonać min. Spakowaniem walizki 

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/06/ubrania-

BW.pdf 

Ale czy to wszystko? Czy o czymś nie zapomniałyśmy? No 

oczywiście jak wszędzie i o każdej porze należy również w czasie 

wyjazdów, bliższych lub dalszych, zachować odpowiednie środki 

ostrożności i przestrzegać ważnych dla naszego bezpieczeństwa 

zasad a uda nam się uniknąć wielu niepotrzebnych sytuacji 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/c28587d2753639

68f34457e76c9ca342_/index.html  

O tym wszystkim i o wielu innych ciekawostkach związanych z 

podróżowaniem już niebawem  zaglądajcie do nas koniecznie.  

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/06/ubrania-BW.pdf
https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/06/ubrania-BW.pdf
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/c28587d275363968f34457e76c9ca342_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/c28587d275363968f34457e76c9ca342_/index.html


A na koniec posłuchajmy a następnie zaśpiewajmy 

https://www.youtube.com/watch?v=bugTfbGPzJ4  

 

Dziś już się z Wami żegnamy 

 

S. Symeona, P. Paulina, P. Magda, P. Ewelina 
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