
Zabierz w nią swój Dziennik Kolejowych Podróży, by 
nie umknęły Ci niesamowite wrażenia i ciekawe obserwacje! 
Poznaj Rogatka, Stasia i Patrycję, dzięki którym dowiesz się, 
jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

Przed Tobą podróż pociągiem? 

Staś

Rogatek

Patrycja

Rozgrzewka:
Podróż zapowiada się kolorowo! Sięgnij po kredki i dodaj trochę 
barw bohaterom, którzy będą Ci w niej towarzyszyć.  

Mój Dziennik

Kolejowych
Podróży
Zeszyt ćwiczeń 
dla przedszkolaków



Zadanie 1:

PRZYGOTOWANIE 
DO PODRÓŻY POCIĄGIEM01Etap

Każdą podróż pociągiem trzeba najpierw dobrze 
zaplanować. Jesteś na to gotowy/a? No to do dzieła! 

Czy znasz już cel swojej podróży? Narysuj miejsce, do którego 
chcesz dotrzeć. A jeśli jedziesz tam po raz pierwszy, spróbuj je 
sobie wyobrazić! 

Zadanie 2:
Spakowanie bagażu to ważna część przygotowań do podróży. Już wiesz, 
co przyda Ci się w drodze? Zaznacz rzeczy, które chcesz ze sobą zabrać.  
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Zadanie 4:
Aby podróżować pociągiem, trzeba najpierw kupić bilet. Pokaż Stasiowi, 
jak może to zrobić. Sposoby na zakup biletu są aż cztery - zaznacz je! 

Zadanie 3:
Świetnie Ci poszło! Może teraz pomożesz Patrycji uporać się z tym 
samym wyzwaniem? Podpowiedz jej, jakie zabawki może wziąć 
do pociągu, a jakie powinna zostawić w domu, żeby nie przeszkadzać 
innym pasażerom. Pokoloruj te przedmioty, które Patrycja może 
zabrać ze sobą w podróż.
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W DRODZE NA 
DWORZEC KOLEJOWY02Etap

Zanim zacznie się Twoja kolejowa przygoda, czeka Cię 
jeszcze droga na dworzec. To świetna okazja, by poznać 
znaki drogowe, które można zobaczyć w okolicy torów. 

Zadanie 5:
Połącz kropki, dorysowując drugą, brakującą połowę każdego 
ze znaków drogowych. 

przejazd kolejowy
z zaporami

przejazd kolejowy
bez zapór

przejście dla pieszych STOP

sieć pod napięciem krzyż św. Andrzeja

Zadanie 6:
Udało Ci się dostrzec któryś z tych znaków podczas drogi na dworzec
kolejowy? Zaznacz go! 



Zadanie 8:
Poruszanie się po dworcu ułatwiają piktogramy, czyli obrazki 
wskazujące nam, gdzie możemy znaleźć np. punkt informacyjny, 
windę albo peron. Zaznacz te, które udało Ci się odnaleźć. 

Zadanie 7:
Staś też zmierza na dworzec. Właśnie dotarł do przejazdu kolejowego 
z rogatkami. Pokoloruj sygnalizację świetlną na jednym obrazku, 
by pokazać mu, kiedy powinien zaczekać. (Przyda Ci się kredka 
w kolorze czerwonym!)

NA DWORCU 
KOLEJOWYM03Etap

Dworzec kolejowy to bardzo ciekawe miejsce. Kiedy już 
tam dotrzesz, rozglądaj się, by poznać je jak najlepiej! 

winda informacja przechowalnia
bagażu

toaleta męskaperon



Zadanie 9:
Czekając na pociąg, rozejrzyj się wokół i spróbuj znaleźć numer 
peronu, na który ma wjechać Twój pociąg. Zapisz go poniżej. 

Zadanie 10:
Udało Ci się zapamiętać, jaki kolor ma linia ostrzegawcza znajdująca się 
na peronie? Wybierz właściwą kredkę i pokoloruj linię, którą Patrycja 
będzie mogła przekroczyć dopiero wtedy, gdy pociąg się zatrzyma, 
a drzwi do wagonu się otworzą.

Numer
peronu



PODRÓŻ 
POCIĄGIEM04Etap

Twoja podróż pociągiem właśnie się zaczyna. Usiądź 
wygodnie i ciesz się tą przygodą. Przy okazji zmierz się 
z kolejnymi zadaniami. Powodzenia!
 

Zadanie 11:
Jeżeli podróżujesz pociągiem z rezerwacją miejsc, zanotuj numer wagonu 
i numer miejsca, na którym siedzisz.  

Zadanie 12:
Z kim wybrałeś się w podróż pociągiem? Podaj liczbę osób.

Zadanie 13:
Zajrzał do Was pan konduktor lub, aby sprawdzić bilety? 
Narysuj tę sytuację! Wiesz, że konduktor to osoba, do której możesz 
zwrócić się o pomoc?

Numer mojego wagonu

Numer mojego miejsca

Podróżujemy w osoby / osób.



Zadanie 14:
W pociągu, podobnie jak na dworcu, również można zobaczyć 
piktogramy mówiące nam, jak należy się zachowywać. 
Zaznacz te, które udało Ci się dostrzec. 

zachowaj ciszę nie wychylaj się 
przez okno

zakaz chodzenia
i stawania

Zadanie 15:
Podróżując pociągiem, musimy pamiętać o tym, by nie zachowywać się 
zbyt głośno. Jednak w niektórych wagonach w pociągu należy zachować 
absolutną ciszę. Wiesz, jak nazywają się takie wagony? 
Podpowiedź znajdziesz na obrazku. 

nie wyrzucaj śmieci
za okno

Wagony objęte Strefą Ciszy



Zadanie 16:
Patrycja właśnie zjadła pierniczki, po których został jej w ręce papierek. 
Wskaż jej miejsce, gdzie powinna go wyrzucić. 

Zadanie 17:
Jadąc pociągiem, można podziwiać wspaniałe widoki. Narysuj, to co 
widzisz za oknem. 

Obserwuj świat za oknem,
ale pamiętaj, że przez okno

nie wolno się wychylać!



www.kolejoweabc.pl

To już koniec podróży pociągiem, ale z pewnością czeka 
Cię jeszcze wiele kolejowych przygód.  

Do zobaczenia! 

Kampania Kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego jest współfinansowana ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.


