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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „MOTYLKI” 

DATA: 22.06.2020r. 

 

Temat: Bezpieczne wakacje 
 

 

 Zabawa ruchowa Zygzak 

Link do zabawy: https://youtu.be/xm93WFJ7bNs 

Dziecko może naśladować ruchy do piosenki przedstawione w teledysku lub 

wykonać dowolny taniec do piosenki. 

 

 Zabawa kreatywna Wakacyjne skojarzenia. 

Arkusz brystolu, kolorowe markery, klej, obrazki: 

słońce, plaża, aparat fotograficzny, plecak. 

 

 

https://youtu.be/xm93WFJ7bNs
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Rodzic przykleja obrazki na arkuszu, dopisuje do nich skojarzenia dziecka z tymi 

obrazkami. 
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 Ćwiczenia ortofoniczne Morskie fale. 

Rodzic prosi, aby dziecko naśladowało morskie fale, szumiąc (raz głośno, raz 

cicho, szybko, wolno, w zmiennym tempie). 

 

 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! 

 

 

 Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

 Dlaczego zawsze trzeba pilnować się dorosłych? 

 Co to są górskie szlaki? Dlaczego trzeba się ich pilnować? (Rodzic może 

wyjaśnić znaczenie wyrażenia górskie szlaki). 

 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 masz rady dla innych na wakacje? Co można robić, a czego nie 

wolno? 
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 Kolorowanka Wakacyjny krajobraz  

Dla każdego dziecka: rysunek wakacyjnego krajobrazu, kredki. (Przykładowa 

kolorowanka znajduje się na ostatniej stronie) 

Dziecko: 

− koloruje rysunek przedstawiający wakacyjny krajobraz.  

 

 Zabawa dydaktyczna Znam... 

Rodzic przypomina, że nigdy nie wolno oddalać się od opiekunów. Gdyby jednak 

tak się stało, warto znać swoje imię i nazwisko, swój adres – informacje, które 

możemy podać policjantowi. (Ważne, aby przypomnieć, że nie podajemy tych 

informacji osobom nieznajomym). 

 

 Zabawa dydaktyczna Numer alarmowy. 

Obrazki: z numerem alarmowym 112 i pojazdami uprzywilejowanymi (wozem 

strażackim, radiowozem policyjnym, karetką pogotowia). 
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Rodzic prezentuje numer alarmowy 112, odczytuje go, a następnie dziecko robi 

to samo i mówi, w jakich sytuacjach powinno się pod niego dzwonić. Rodzic 

prezentuje obrazki pojazdów służb ratunkowych, które można wezwać, dzwoniąc 

pod numer 112. Po wykonaniu zadania Rodzic może umieścić obrazki  

w widocznym miejscu w pokoju. 

Aby łatwiej było dziecku zapamiętać numer 112, można wskazać na czoło (1), 

nos (1), uszy (2). 

 

 Praca plastyczna Słoneczko. 

Żółta plastelina, żółta farba, pędzel, kontur słoneczka z promieniami. 

Dziecko otrzymuje kontur słoneczka. Maluje jego środek farbą, a promienie 

wykleja plasteliną. 
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 Osłuchanie się z muzyką i słowami piosenki „Bezpieczne wakacje, słowa: 

Łukasz Tartas, Weronika Korthals utrwalającą poznane zasady 

bezpieczeństwa w trakcie wakacji. 

Link do piosenki: https://youtu.be/W4RHyjQLfCM 

 

Bezpieczne wakacje 

 

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   

 

Już idzie lato, idą wakacje   

Będzie zabawa, będą atrakcje   

Będzie wspaniale, będzie bajecznie   

Kiedy wakacje miną bezpiecznie   

 

https://youtu.be/W4RHyjQLfCM
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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 

 

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 

 

 Nauka refrenu piosenki, metodą ze słuchu. 

 Utrwalanie poznanych zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie wakacji. 

Rodzic wypowiada 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 pilnować się dorosłych. (tak) 

 

 

 

 

Powodzenia! 
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