
Data: 24.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Wakacje  

Temat dnia: Co zrobię, gdy się zgubię? 

 

Dzień dobry kochani! 

Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnych sprawach.  

Dowiecie się, co zrobić, jeśli ktoś z Was się zgubi.  

Na początek rozwiążemy zagadki związane z naszym tematem.  

 

Ten ktoś dba o porządek na drodze 

Pilnuje, by kierowca wolno jechał 

By bezpieczny był pieszy 

I dziecko na hulajnodze.  

(policjant) 

Taki zawód – to wyzwanie, 

Bo on zawsze jest gotów na wezwanie. 

Przy pożarze, czy powodzi 

On nas nigdy nie zawodzi. 

(strażak) 

 

Kto to jest, czy wiesz... 

Leczy dzieci i dorosłych też. 

On chętnie pomoże każdemu w niedoli 

Lub przepisze smaczny syrop, gdy gardło cię boli. 

(lekarz) 

 

Brawo! Pięknie rozwiązaliście zagadki.  

Teraz mam kilka pytań: 



-Czy dzieci same mogą podróżować?  

-Czy dzieci same mogą jeździć pociągiem?  

-Czy można się oddalać od rodziców? 

-Czy możemy rozmawiać z obcymi osobami? 

-Czy możemy brać cukierki, prezenty od nieznanych osób?  

Oczywiście, że NIE! 

Ale może się tak zdarzyć, że niechcący któreś z Was się zgubi.  

Tak jak bohaterka naszego wiersza, posłuchajcie: 

 

,,Zagubiona córka” –Dominika Niemiec 

Wybraliśmy się z mamą i tatą 

na wyjątkową wycieczkę. 

Zwiedzamy krakowską starówkę, 

ale zaraz, chwileczkę.. 

Tata tuż obok mnie robił zdjęcia. 

Mama szukała pamiątek w sklepiku. 

Ja przyglądałam się kamienicom, 

a jest ich tu chyba ze sto, bez liku. 

I nagle rozglądam się wokół, 

na plecach mam gęsią skórkę, 

bo moi cudowni rodzice 

zgubili własną córkę. 

Albo ja się zgubiłam, 

właściwie nie wiem już sama. 

jestem naprawdę przerażona. 



Ratunku!- Gdzie jest mama? 

Co robić? Strach mnie obleciał.. 

Tętno mi przyspieszyło. 

Uwierzcie mi, w tym momencie 

do śmiechu mi wcale nie było. 

Stanęłam w miejscu i stoję, 

stoję, stoję i czekam. 

Proszę, niech rodzice mnie znajdą.. 

Już będę się pilnować, przyrzekam! 

I nagle z ulgą zauważam, 

że biegnie do mnie mama, 

a tata już mi przypomina: 

Nie odchodź nigdzie sama! 

 

Przykładowe pytania do tekstu: 

-Gdzie wybrała się dziewczynka z rodzicami? (do Krakowa) 

-Co przydarzyło się dziewczynce? (zgubiła się) 

-Jak się czuła dziewczynka, gdy się zgubiła? (była przerażona) 

-Co poczuła dziewczynka, gdy odnaleźli ją rodzice? (ulgę) 

-Jak powinniście się zachować, gdy się gdzieś zgubicie? 

Tutaj macie małą odpowiedź. Zapraszam do obejrzenia filmu 

edukacyjnego ,,Co robić, gdy się zgubimy i jak się nie zgubić?” 

https://www.youtube.com/watch?v=nl1qqlOLW3E 

 

Teraz przypomnimy sobie numery alarmowe, z których również 

można skorzystać (jeśli ktoś ma przy sobie telefon)  

https://www.youtube.com/watch?v=nl1qqlOLW3E


 

 

 

Zabawa ruchowa ,, Zagubione dzieci”  

Rodzic z dzieckiem maszeruje po pokoju w rytm muzyki. Kiedy 

muzyka przestaje grać, dzieci puszczają ręce i ,,oddalają się” od swoich 

rodziców z przerażoną miną, chowają się. Rodzic szuka dziecka. Kiedy 

je odnajduje, mocno przytula i prosi, by już więcej się nie oddalało.  

 

Dzisiaj to już wszystko. 

Do jutra! 

P. Angelika 

 

 

 


