
1. Oglądnijcie poniżej zamieszczone filmiki dotyczące zachowania 

bezpieczeństwa podczas wakacji.  Rozmowa na temat zagrożeń 

czyhających na dzieci podczas wakacji: 

− Czy lubicie przebywać nad morzem? 

− Na co powinniście tam uważać?  

− Na co powinniście uważać w górach?  

− Na co powinniście uważać w lesie? 

 

Bezpieczeństwo w górach - 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio&t=37s 

Bezpieczeństwo nad wodą –  

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=24s 

Bezpieczeństwo na rowerze - 

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

 

 

2. Wiersz B. Formy „Lato i dzieci” – drogie dzieci wysłuchajcie 

wierszyka, opowiedzcie o czym była mowa w tekście. Postarajcie się, 

z pomocą rodziców nauczyć wierszyka na pamięć. 

 

"Lato i dzieci" B. Forma 

Lato do nas idzie, 

zatrzyma się w lesie. 

Jagody, poziomki 

w dużym koszu niesie. 

 

Słoneczka promienie 

rozrzuca dookoła. 

- Chodźcie się pobawić! - 

głośno do nas woła. 

 

Nad morze, w góry 

chce pojechać z nami. 

Wie, że miło spędzi 

czas z przedszkolakami. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=gSzVtcWBd_w


3. Przypomnienie zasad bezpiecznych wakacji, poprzez odpowiedź 

TAK lub NIE (podniesienie kartonika z zielonym lub czerwonym 

światłem), na zadane pytania: 

• Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem, przed wyjściem na 

słońce? 

• Czy w lesie można palić ognisko? 

• Czy biała flaga oznacza, że można się kąpać? 

• Czy na plaży można zakopać śmieci? 

• Czy w górach można spacerować w klapkach? 

• Czy w każdym miejscu można skakać na główkę do wody? 

• Czy w górach należy zawsze iść wyznaczonym szlakiem? 

• Czy podczas jazdy na rowerze należy mieć kask? 

• Czy w czasie burzy można stać pod drzewem? 

• Czy jeśli się zgubimy, możemy prosić o pomoc nieznajomego pana? 

• Czy dzieci powinny mieć rękawki i koła ratunkowe? 

 

4. Zabawa „Czym pojedziemy na wakacje?” 

 Rozwiązywanie zagadek: 

 

Cztery koła, kierownica, 

szybko pędzi po ulicach. (samochód) 

 

Nie jest ptakiem, 

chociaż lata, 

zwiedzisz nim 

kawałek świata. (samolot) 

 

Pływa po morzach 

i oceanach, 

a na swym mostku 

ma kapitana. (statek) 

 

Pędzi po szynach 

wielka maszyna, 

mknie poprzez pola 

na stalowych kołach. (pociąg) 

 

 



 
 

 



 
 

 

 


