
Poniedziałek 22.06.2020 

1. Rozmowa kierowana z wykorzystaniem ilustracjami na temat                   

„ Bezpieczeństwo na wakacjach”. 

 

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje. Następnie odczytuje wybraną zasadę. Dziecko 

próbuje ustalić, do którego obrazka ona pasuje.  

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

Wyżej wymienione zasady rodzic uzupełnia o dodatkowe informacje i pokazuje 

załączone poniżej ilustracje: 

- jadąc rowerem i poruszając się pieszo po zmroku, należy pamiętać o odblaskach, 

- w upalny dzień trzeba smarować skórę kremem ochronnym, 

- biała flaga oznacza pozwolenie na kąpiel w morzu, czerwona zakaz, 

- podczas burzy nie wolno stać pod drzewem ani wysokim słupem, 

- ognisko wolno rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach. 
 

 

 



 

 
 

„ Bezpieczne wakacje”- Rodzic czyta poniższe zdania, a dziecko wybiera odpowiedni 

obrazek pasujący do przeczytanej zasady bezpieczeństwa.  Następnie dziecko wyjaśnia, 

dlaczego jego zdaniem wybrany obrazek pasuje do tej zasady.  
 

Na wycieczce trzymaj się zawsze blisko swojej grupy! (kamizelka odblaskowa) 

Kiedy wyruszasz w podróż autem, zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa! 

(fotelik dziecięcy z pasami bezpieczeństwa) 

Chroń głowę i skórę przed słońcem. Do wody wchodź tylko pod opieką dorosłych!  

(czapka z daszkiem, krem z filtrem) 

Przed wyjściem do lasu załóż odpowiedni strój i użyj środków odstraszających kleszcze                      

i owady! (kurtka z kapturem, buty zakrywające kostkę) 

W górach zachowuj się cicho i zostaw po sobie porządek! 

(zgniecione butelki w worku na śmieci; dziecko pokazujące gest uciszania) 

Gdy wybierasz się na rower lub wrotki, zawsze zakładaj kask i ochraniacze! 

(kask ochronny, ochraniacze na łokcie i kolana). 

Po wykonaniu zadania rodzic czyta zdania ponownie, a dziecko przelicza wyrazy                       

w zdaniach. 



 

 

 

Karty pracy do uzupełnienia- karta numer 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Praca plastyczna  - "Plażowe klapki" - techniką odciskania. 

 

Potrzebne materiały: 

- farby, 

- papier kolorowy, 

- papier techniczny, 

- kasza, 

- klej magic, 

- nożyczki, 

- słomka. 

Wykonanie:  

Pierwszym etapem pracy, jest odciśnięcie stóp na kartce (należy pomalować stopy wybranym 

kolorem farb, po czym odcisnąć na kartce) . Gdy kartka wyschnie, dziecko wycina stopy                     

i nakleją je na kartkę bloku technicznego. Dookoła stóp dziecko przykleja kaszę, która ma 

symulować piasek. Na koniec tworzy ze słomki paski do klapek. 

 

1

 

 

 
1 http://boberkowy-world.blogspot.com/2015/06/plazowe-klapki-wakacyjna-praca.html 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2015/06/plazowe-klapki-wakacyjna-praca.html

