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Temat: Bezpieczne wakacje. 

 

Cele ogólne: 
- kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach mogących wystąpić w okresie wakacji; 

-  zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas przebywania nad wodą, 

 

1. Zabawa ruchowa ,,Idziemy do zoo". 
https://www.youtube.com/watch?v=LUBD1EOM5Is 

 

2. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej  ,,Bezpieczne wakacje".  

 
Jak 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! 

 

3. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

Dlaczego zawsze trzeba pilnować się dorosłych? 

Co to są górskie szlaki? 

Dlaczego trzeba się ich pilnować? 

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 dzieci na wakacje? Co można robić, a czego nie wolno? 

 

4.  Zabawa dydaktyczna Znam... Przypominamy dziecku, że nigdy nie wolno oddalać się od opiekunów. Gdyby jednak 

tak się stało, warto znać swoje imię i nazwisko oraz swój adres – informacje, które możemy podać policjantowi. 

(Ważne, aby przypomnieć, że nie podajemy tych informacji osobom nieznajomym). Możemy sprawdzić, czy dziecko 

zna swoje dane. 

5. Zabawa dydaktyczna Numer alarmowy. 

Na kartce papieru zapisujemy numer alarmowy 112. Odczytujemy go, a następnie dziecko robi to samo i mówi, w 

jakich sytuacjach powinno się pod niego dzwonić. Następnie opowiadamy dziecku jakie służby ratunkowe, można 

wezwać, dzwoniąc pod numer 112. 

6. Słuchanie piosenki ,,112 numer alarmowy". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw 

 

 

7.Jak się zachować…? – zabawa dydaktyczna. Rodzic  czyta zdanie związane z zachowaniem dziecka w sytuacji, gdy 

się zgubi. Zadaniem dziecka jest odpowiedź tylko za pomocą kolorowych kartek (czerwona oznacza NIE , zielona 

TAK). 



– mogę oddalać się od rodziców (dziecko powinno pokazać kartę w kolorze czerwonym) 

-mogę budować zamki z piasku (TAK) 

– mogę rozmawiać z nieznajomymi (NIE) 

– muszę znać swoje imię i nazwisko oraz wiek (TAK) 

– mogę kąpać się w głębokiej wodzie bez rodziców (NIE) 

– muszę znać numer alarmowy (TAK) 

8.  „Odpoczynek nad wodą” – rozmowa kierowana, uściślenie wiedzy na temat zbiorników wodnych, utrwalenie zasad 

bezpieczeństwa podczas pobytu nad wodą. 

Rodzic pyta dziecko, gdzie można latem pojechać, żeby się wykąpać na świeżym powietrzu albo pobawić w wodzie. 

Dziecko udziela odpowiedzi, wskazuje odpowiednie obrazki (morze, jezioro, staw, rzeka, odkryty basen, górski potok), 

podaje cechy charakterystyczne każdego zbiornika, wskazuje podobieństwa i różnice. Następnie Rodzic rozmawia z 

dzieckiem na temat zasad bezpieczeństwa nad wodą. Szczególną uwagą zwraca na kąpanie się tylko w miejscach 

dozwolonych, przebywanie pod opieką osób dorosłych, stosowanie kamizelek ratunkowych podczas pływania na 

sprzęcie wodnym, zabezpieczanie ciała przed słońcem, unikanie skoków do wody w miejscach nieznanych, 

sprawdzanie, czy woda nadaje się do kąpieli. Na zakończenie dziecko jeszcze raz wymienia wszystkie zasady. 

9. ,,Zrób tyle, ile pokazuję" - zabawa matematyczna. 

Rodzic ma przygotowane kartoniki z cyframi  1–9. Następnie pokazuje dziecku kartonik i prosi, aby zrobiło 

tylepajacyków (przysiadów, podskoków), ile wskazuje cyfra na wybranym kartoniku. 

10. „Co zabieramy na wakacje?” – rozwiązywanie zagadek. 

Rodzic  recytuje tekst zagadki. Dziecko podaje odpowiedź, następnie dzieli dany wyraz na sylaby, wyróżnia pierwszą i 

ostatnią głoskę w wyrazie.  

Każdy uczeń go posiada, 

zeszyty do niego wkłada. 

Także w górach albo w lesie 

na swych plecach z chęcią niesie. (plecak) 
  

Pokonuje morskie fale, 

silnik niepotrzebny wcale. 

Łódka z żaglem jest to taka. 

bardzo piękna. Zgadnij, jaka? (żaglówka) 
  

To są buty specjalne, na specjalne drogi. 

na jesienne deszczyki, na wiosenne roztopy. 

Nie są to trzewiki, nie są to bambosze. 

to są niezawodne, gumowe… (kalosze) 
  

Choć ma igłę – nie szyje, 

choć ma szybkę – nie szybuje. 

Choć ma wskazówki – nie godzinę, 

lecz drogę wskazuje. (kompas) 
  

Domek z materiału. 

 łatwo go zbudować. 

Trochę linek, śledzi.  

już można się chować. (namiot) 
 

11. Odszyfruj zakodowane hasło. W przeczytaniu hasła pomoże Ci Rodzic. ( karta pracy). 

 

12. Hasło odkodowane? Teraz przyszedł czas by rozlużnić swoje ciało - zakręć wię kołem śmiało! 

https://wordwall.net/pl/resource/2048994/%c4%87wiczenia/%c4%87wiczenia 

 

























 


