
BEZPIECZNE WAKACJE 

I -  Zestaw ćwiczeń porannych podany w poniedziałek 

II - „Wyruszamy w podróż” – rozmowa kierowana na temat planowania 

podróży. Rodzic pyta dziecko: O czym należy pamiętać, gdy wyrusza się w 

podróż? Dziecko tworzy listę rzeczy, które są niezbędne, np. na wycieczce w 

górach, na wakacjach nad morzem, na wycieczce w lesie, nad wodą, na łące. 

Następnie Rodzic omawia środki transportu, którymi można udać się w podróż. 

Prezentuje bilety lotnicze, autobusowe i kolejowe. 

 

 



 

 Wspólnie z dzieckiem odczytuje informacje o podróży zamieszczone na 

biletach. Rodzic pokazuje dziecku różne przewodniki turystyczne. Zwraca 

uwagą na atrakcje turystyczne danego regionu, miejsca, które warto zobaczyć. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-„ Wakacyjne rady” – wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści. 

Rodzic mówi: Żeby wakacje były przyjemne i bezpieczne, musisz zachowywać 

się w odpowiedni sposób. Posłuchaj wiersza z wakacyjnymi radami i postaraj 

się je zapamiętać.  

„Wakacyjne rady” 

Wiera Badalska 

 

 Głowa nie jest od parady, 

 służyć ci musi dalej.  

Dbaj więc o nią i osłaniaj, 

 kiedy słońce pali.  

 

Płynie w rzece woda chłodna,  

bystra, czysta,  

tylko przy dorosłych  

z kąpieli korzystaj.  

 



Jagody nieznane,  

gdy zobaczysz w borze:  

Nie zrywaj! Nie zjadaj!  

-bo zatruć się możesz.  

 

Urządzamy grzybobranie, 

 jaka rada stąd wynika:  

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,  

nie wkładaj go do koszyka.  

Biegać boso jest przyjemnie,  

ale ważna rada: 

 – idąc na wycieczkę pieszą  

dobre buty wkładaj!  

 

Po lekturze wiersza Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat jego treści. Prosi o 

wymienienie i omówienie wszystkich rad, które się w nim znalazły, dziecko 

notują je w dostępny sposób (rysuje lub pisze), po skończeniu proponuje i notuje 

inne wakacyjne rady.  

- „Przestrzegaj zasad” – rozmowa na temat bezpiecznego zachowania podczas 

wakacji. Przypomnienie numerów alarmowych: 112, 999, 998, 997. 

-Praca z Kartami Pracy str.45a – podawanie nazw przedmiotów i zwierzęcia 

na obrazkach, wpisywanie liter do właściwych okienek, odczytywanie hasła. 

-Praca z Kartami Pracy str.45b – poruszanie się po planszy zgodnie z kodem, 

rozmowa na temat miejsc przedstawionych na zdjęciach.  

- Praca z Kartami Pracy str.48 – kącik grafomotoryczny, pisanie wyrazów po 

śladzie, łączenie wyrazów z obrazkami, wyjaśnianie wieloznaczności podanych 

wyrazów.  

III -  „Park wodny” – samodzielna praca z Księgą Zabaw z literami str. 82–

83, opowiadanie o ilustracji, czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego.  

Życzymy miłej zabawy ze swoim dzieckiem. Nauczycielki z grupy Nutki: 

Monika i Wiola. 

 

 

 

 



 


