
Programy podróżnicze dla dzieci /M.Toczyńska Ożóg/ 

 Lubimy podróżować i poznawać różne zakątki świata, ale nie zawsze możemy robić to 

osobiście. Teraz możemy przenosić się w różne rejony świata dzięki tym, którzy tam byli i nakręcili dla 

nas fascynujące programy podróżnicze, które Wam serdecznie polecam.  

„Nela Mała Reporterka” 

 

Źródło zdjęcia: https://abc.tvp.pl/18561412/nela-mala-reporterka 

Nela ma dwanaście lat. Od piątego roku życia podróżuje po świecie i nagrywa reportaże ze swoich 

wypraw. Była już w dalekiej Tanzanii i na Zanzibarze, Etiopii, Kenii, Finlandii, Kostaryce. Nela zwiedziła 

niemal cały świat. Teraz, dzięki jej reportażom, możecie razem z nią przeżywać niesamowite przygody 

i poznawać najdalsze zakątki naszej planety. Śledząc odcinki programu "Nela Mała Reporterka" 

dowiecie się istotnych informacji i ciekawostek na temat różnych krajów oraz poznacie odmienne 

kultury. 

https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,wodospady-islandii,44336067 

https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,spotkanie-z-wodnymi-krowami,44335965 

 

„Podróże są spoko” 

 

Źródło zdjęcia: https://www.globtroterek.com/podroze-sa-spoko-nowy-progra/ 

Program “Podróże są spoko” to vlog o Europie widzianej z poziomu metra i trzydziestu pięciu 

centymetrów, czyli podróżującego chłopca. 

https://www.youtube.com/channel/UC48OZosDgewj6qi2ce_HXVA 

https://www.youtube.com/watch?v=WohK1rA9RmY 

https://abc.tvp.pl/18561412/nela-mala-reporterka
https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,wodospady-islandii,44336067
https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,spotkanie-z-wodnymi-krowami,44335965
https://www.globtroterek.com/podroze-sa-spoko-nowy-progra/
https://www.youtube.com/channel/UC48OZosDgewj6qi2ce_HXVA
https://www.youtube.com/watch?v=WohK1rA9RmY


 

                               Środki transportu – Elżbieta Wąchadło 

         Dzisiaj chciałybyśmy w związku ze zbliżającymi się powoli wakacjami  
i czekającymi nas ciekawymi  podróżami przedstawić Wam rodzaje środków 
transportu, którymi możemy podróżować i poznawać atrakcyjne miejsca w Polsce 
oraz na świecie. 
Pamiętajcie, że warto podróżować, bo podróże nas wiele mogą nauczyć oraz dzięki 

nim możemy mieć wiele miłych wspomnień na całe życie. 

 
Transport lądowy 
 
Transport lądowy to: kolej, samochody  osobowe , ciężarowe, komunikacja miejska, 

metro, pociągi.  

 

 

 

Źródło: https://www.google.pl/search?q=kamper&source 

Jest to kamper czyli dom na kółkach. Takim środkiem transportu możecie 

podróżować nie tylko po naszym kraju, ale też poza jego granicami.  

https://www.google.pl/search?q=kamper&source


 

 

 

 

Transport lotniczy. 

Samolot pozwala na szybkie dotarcie do wyznaczonego miejsca. W Polsce są linie 

lotnicze na terenie naszego kraju i linie zagraniczne.  

 

 

 

Źródło : clipart 

 

 

 



 

 

 
 
Transport kolejowy- lądowy 
 
 Najtańszym środkiem komunikacji, umożliwiającym przemieszczanie się dużej ilości 
ludzi  jest kolej. W Polsce najbardziej popularna jest linia kolejowa PKP Intercity. Są 
też pociągi regionalne. Kolej jest bardziej ekologiczna od transportu 
samochodowego.  
Poniżej macie zdjęcie, na którym przedstawione jest Pendolino – bardzo szybki  
i nowoczesny pociąg, który z dużą prędkością dociera do celu. 
 

 

 

    

Źródło: clipart   

 



 

 

 

Transport wodny 

 Obejmuje statki, barki, tankowce, promy. Transport wodny zajmuje się przede 

wszystkim przewozem ładunków  i pasażerów. 

 

 

Źródło:  clipart 

Takim promem możemy przepłynąć na przykład przez nasze Morze Bałtyckie do 

Szwecji. 

A Wy czym chcielibyście podróżować podczas nadchodzących wakacji? Napiszcie  
o tym do nas. 
Wybierzcie sobie ulubiony środek transportu. 
 
Życzymy Wam udanych podróży i niezapomnianych wrażeń !:) 
 

 

 

 

 

 



PODRÓŻ MOICH MARZEŃ – PRACA PLASTYCZNA 

Alicja Nowak-Wilk 

Witam dziś mam dla Was propozycję na pracę plastyczną na temat:- ,,Podróż moich marzeń"     

w swojej twórczości mamy szanse przedstawienia własnej osobowości, a także otwarcie się 

na nowe formy działania twórczego i upowszechnienie własnego talentu plastycznego, oraz 

poszerzenie horyzontów myślowych i możliwości percepcji oraz pokazanie swojego 

potencjału twórczego. 

Prace wykonujemy dowolną techniką, powinna przedstawiać podróż marzeń– wymarzone  

miejsce lub przebieg podróży. 

Czekamy na Wasze prace, życzę miłej zabawy. 

PRZYKŁADOWE PRACE: 

        

 

      

Źródło: googl 

 


