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1. „Jak się zachowywać na wakacjach?” – rozmowa na temat 

bezpieczeństwa w oparciu o zdania typu „prawda- fałsz” 
 

Rodzic czyta zdania, a Dziecko ocenia ich prawdziwość oraz podaje uzasadnienie. 

 

- Na plaży można palić ognisko. (FAŁSZ- ognisko palimy tylko w 

wyznaczonych miejscach; na plaży jest to niebezpieczne) 

- Gdy świeci słońce, należy smarować się kremem do opalania. (PRAWDA- 

krem chroni przed poparzeniami) 

- Biała flaga oznacza, że można się kąpać. (PRAWDA- zakaz kąpieli oznaczany 

jest czerwoną flagą) 

- Można chodzić po wydmach. (FAŁSZ- przebywanie na wydmach jest 

zabronione i grozi otrzymaniem mandatu. Wydma jest bardzo czuła na 

wydeptywanie. Obecność człowieka szkodzi jej. Zarówno roślinom, które na 

niej rosną, jak i jej trwałości.) 

- Można spacerować po górach w klapkach. (FAŁSZ- w góry należy wychodzić 

w odpowiednich, zabudowanych butach, które chronią nasze nogi przed 

skaleczeniem lub skręceniem) 

- Na plaży nie można śmiecić. (PRAWDA- śmieci należy wyrzucać do kosza) 

- Podczas jazdy na rowerze trzeba mieć kask. (PRAWDA- kask chroni naszą 

głowę w razie wypadku) 

- Można wchodzić do wody na niestrzeżonej plaży. (FAŁSZ- powinno się 

korzystać ze strzeżonych plaż; do wody należy wchodzić pod okiem 

ratownika/ osoby dorosłej) 

- Przez jezdnię przechodzimy na czerwonym świetle. (FAŁSZ- przechodzimy, 

gdy zapali się zielone światło) 

- W góry wychodzimy, gdy zapowiada się ładny dzień. (PRAWDA- brzydka 

pogoda nie sprzyja wycieczkom w góry- ograniczona widoczność, łatwo 

można się potknąć na mokrych kamieniach, burze w górach są szczególnie 

niebezpieczne.) 

 

 



 

2. „Znaki” – praca plastyczna wykonana techniką wydzierania 
 

Rodzic pokazuje Dziecku ilustracje różnych znaków, jakie można spotkać na wakacjach. 

Dziecko stara się wytłumaczyć znaczenie znaków. (Warto zwrócić uwagę, że mamy różne 

rodzaje znaków, które różnią się kształtem. Poniżej są zaprezentowane: 

- znaki zakazu- okrągłe w czerwonym obramowaniu; 

- znaki ostrzegawcze- trójkątne w czerwonym obramowaniu 

- znaki informacyjne- prostokątne, niebieskie) 

Następnie Rodzic prezentuje Dziecku kontur znaków. Dziecko wybiera jeden, wydziera 

kawałki kolorowego papieru i przykleja w odpowiednie miejsca.  

 

ZNAKI ZAKAZU: 

 
Zakaz kąpieli 

 

 

   
Zakaz skoków do wody     Strefa ciszy 

 

 

 

 

 



ZNAKI OSTRZEGWCZE: 

 

 
Wiry 

 

 

 
Nagły uskok 

 

 

 
Zimna woda 

 

 

 



ZNAKI INFORMACYJNE: 

 

 
Plaża strzeżona 

 

 

 
Punkt medyczny 

 

 

 
Telefon 



 
  



 
  



 


