
Środa 24.06.2020 

Temat tygodnia: WAKACJE TUŻ, TUŻ 

Temat dnia: Wakacyjne rady. 

 

Dzień dobry! 

Dziś będziemy rozmawiać tak, jak przez cały tydzień o wakacjach. Ale 

konkretnie o czym? Dowiecie się rozwiązując rebus, który dla Was 

przygotowałam.  

1. Rebus fonetyczny- Rady na wakacje.  

Proszę rozwiążcie ten rebus, a dowiecie się o czym będziemy dziś mówić. 

Waszym zadaniem będzie określić pierwszą głoskę w słowach. Tylko w dwóch 

będzie trzeba określić drugą (dynia, ryba). W tym proszę o pomoc rodziców, 

jeśli dzieci nie będą potrafiły tego wykonać. Zapiszcie sobie te litery i 

odczytajcie hasło. Zapraszam do zabawy.  
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Rozwiązanie rebusu: WAKACYJNE RADY. 

Jestem pewna, że poradziliście sobie świetnie.  

Skoro już wiecie o czym dziś będziemy rozmawiać to czas na zasady 

bezpiecznych wakacji.  

2. Filmy edukacyjne- Bezpieczne wakacje. 

Wstawiam Wam tu kilka filmów odnośnie bezpieczeństwa na wakacjach. 

Obejrzcie je proszę, a następnie porozmawiajcie o nich z rodzicami.  

• Wakacyjne porady 

https://www.youtube.com/watch?v=pajlM2nCrBs 

• Bądźmy bezpieczni podczas wakacji 

https://www.youtube.com/watch?v=morpUmHPl4M 

• Bezpieczeństwo w górach   

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

• Bezpieczeństwo nad wodą https://www.youtube.com/watch?v=Ui-

ndYWcThA 

3. Bezpieczne wakacje- zasady.  

Obejrzeliście już filmy, które mówiły o bezpieczeństwie nad wodą, w 

górach oraz ogólnie o bezpieczeństwie. Teraz podsumujemy je.  

Najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie 

spędzić wakacje: 

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. 

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 

3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na 

pasach dla pieszych i na zielonym świetle. 

4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 

6. Nie rozmawiaj z obcymi. 

7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 

https://www.youtube.com/watch?v=pajlM2nCrBs
https://www.youtube.com/watch?v=morpUmHPl4M
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA


8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 

9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 

10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 

11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i 

bezpiecznych kąpieliskach. 

12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 

13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze 

noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z 

filtrem. 

15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny 

podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry. 

16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 

17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 

18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 

19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się 

zgubić. 

20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność 

kleszczy. 

21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby 

są trujące. 

22. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot 

może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 

Przypominam Wam, że jakbyście potrzebowali pomocy to: 

Numer 112 znamy i w razie potrzeby go wybieramy. 

 



4. Piosenka ZoZi- Bezpieczne wakacje.  

Posłuchajcie piosenki o bezpiecznych wakacjach.  

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

Bezpieczne wakacje  

 

1.Moja mama musi wiedzieć, gdy wychodzę z domu. 

 Mam w pamięci zawsze do niej numer telefonu. 

 Zanim wyjdę, to przez okno sprawdzam  stan pogody 

 I ubieram się dla zdrowia, no i dla wygody. 

 

2. Już idzie lato, idą wakacje 

 Będzie zabawa, będą atrakcje 

 Będzie wspaniale, będzie bajecznie  

Kiedy wakacje miną bezpiecznie  

 

3. Znam zasady bezpiecznego ulic przechodzenia,  

Gdy mnie nagle burza łapie, to szukam schronienia  

Choćby nie wiem jak był miły, z obcym nie pogadam  

Dokąd idę i gdzie mieszkam, to nie jego sprawa  

 

4.Na wycieczce w samochodzie muszę zapiąć pasy, 

 A gdy słońce mocno świeci lubię głowę nakryć, 

 Kiedy upał jest ogromny piję dla ochłody. 

 Zły to pomysł, by na główkę skakać gdzieś do wody. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


5. Zabawa Idź- stój 

Tańcząc przy piosence „Bezpieczne wakacje” rodzic mówi w dowolnych 

momentach hasło: Stój!, które jest sygnałem do zatrzymania się, a hasło: Idź!- 

dziecko tańczy dalej.  

6. Zagadki słuchowe- Wakacyjne odgłosy 

Posłuchajcie tych odgłosów z zamkniętymi oczami i spróbujcie 

powiedzieć co słyszycie. https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8 

7. Rysowanie obrazka zgodnie z tekstem wiersza Z. Beszczyńskiej 

„Kołysanka letnia” 

Na zakończenie dzisiejszych zajęć proszę narysujcie obrazek wg 

wskazówek w wierszu.  

 

po zielonej łące 

idzie sobie słońce   

 

idzie sobie boso 

przez wieczorną rosę 

 

i w niebie wysokim 

maluje obłoki 

 

na tym fioletowym 

złoży do snu głowę 

 

 

 

na tamtym, czerwonym- 

włosy rozplecione 

 

a na tym błękitnym 

jego sny zakwitną 

 

gdy w srebrzystej dali 

księżyc się zapali  

 

 

Pozdrawiam, 

Pani Ania 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8

