
PONIEDZIAŁEK 15 CZERWCA 2020 

Temat: Bezpieczne wakacje. 
 

1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Bezpieczne wakacje. 

Zachęcam do odczytania dziecku wiersza. 

 

B. Szelągowska 

Bezpieczne wakacje 

Już wspaniale! Już wakacje. 

To najlepsza w roku pora! 

Można pływać sobie w morzu 

albo wskoczyć do jeziora. 

 

Na szczyt w górach wspiąć się warto! 

Jak tam pięknie i wysoko! 

W zeszłym roku po raz pierwszy 

zobaczyłem Morskie Oko. 

 

Ale zawsze pamiętajmy, 

by dorosłych się pilnować. 

Chodzić w górach – lecz po szlakach, 

kremem z filtrem się smarować. 

 

Czapkę nosić – taką z daszkiem 

- porażenia się unika. 

Kąpać się w strzeżonych miejscach 

i pod okiem ratownika. 

 

I rodziców trzeba słuchać. 

Kto tak robi, ten ma rację. 

Ach, jak miło, jak wesoło, 

bo już przecież są wakacje! 

 

Zachęcam do rozmowy po odczytaniu wiersza. 

- Dlaczego zawsze trzeba pilnować się dorosłych? 

- Co to są górskie szlaki? Dlaczego trzeba się ich pilnować?  

górskie szlaki – specjalnie wyznaczone trasy oznaczone specjalnymi symbolami, które 

wyznaczają ich przebieg i ułatwiają odnalezienie właściwej drogi 

- Dlaczego latem smarujemy się kremem z filtrem? 

- Do czego jest potrzebna latem czapka z daszkiem? 

- Dlaczego można pływać tylko w miejscach, gdzie jest ratownik? 

- Jakie macie rady dla innych przedszkolaków na wakacje? Co można robić, a czego nie 

wolno? 

  



 
MORSKIE OKO – JEZIORO W POLSKICH GÓRACH TATRACH 

 

2. Zabawa Znam… 

Drogie Dzieci, pamiętajcie, że nigdy nie wolno oddalać się od opiekunów podczas wycieczek, 

wypraw. Gdy jednak tak się stanie, warto znać swoje imię i nazwisko oraz adres – informacje, 

które należy podać policjantowi (a w sklepie pani sprzedawczyni albo ochroniarzowi). 

Pamiętajcie, by nie podawać tych informacji obcym osobom, ponieważ nigdy nie wiemy, kim 

jest osoba, z którą rozmawiamy. Poćwiczcie teraz razem z rodzicami: podajcie swoje imię       

i nazwisko oraz adres zamieszkania. 

 

3. Zabawa Numer alarmowy. 

112 

To jest numer alarmowy. 

 

Oto pojazdy służb ratunkowych, które można wezwać, 

dzwoniąc pod numer 112: 

   
RADIOWÓZ POLICYJNY                              WÓZ STRAŻACKI 



 
KARETKA POGOTOWIA 

 

W jakich sytuacjach powinniśmy dzwonić pod numer alarmowy 112? 

 

4. Utrwalanie zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie wakacji. 

Odczytujemy kolejne zdania, a dziecko odpowiada: Tak! lub Nie! 

- W lesie można palić ognisko, gdzie się chce. (nie) 

- Przed wyjściem na plażę należy posmarować skórę kremem z filtrem. (tak) 

- Na plaży wolno śmiecić. (nie) 

- Na górskie wyprawy można się wybrać w klapkach. (nie) 

- W czasie jazdy na rowerze trzeba mieć kask. (tak) 

- Zawsze trzeba się pilnować dorosłych. (tak) 

 

5. Praca w książce Zabawy z porami roku. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Zachęcam do wykonania karty pracy ze strony 12 (obrazek lampki). 

 

 

Pozdrawiam, 

Magdalena Mrozek 

 

J. ANGIELSKI 
Oglądaj filmik, śpiewaj piosenkę razem z bohaterami. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U 

 

p. Alla Kaliszewska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U

