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1. Zabawy ruchowe
„Małe i duże piłeczki” – zabawa ruchowa.
Dziecko naśladuje małą piłeczkę – podskakuje nisko
oraz dużą piłkę – podskakuje- wysoko.
Na hasło: piłki spadają na podłogę – dziecko kładzie się na podłogę.
„Wakacyjne przygody” - słuchanie i ilustrowanie ruchem tekstu D. Kossakowskiej
Chcę biegać po plaży i kąpać się w wodzie. /bieg w miejscu, naśladowanie pływania/
I chcę ciągle marzyć o wielkiej przygodzie.
Chcę łapać motyle oraz zbierać kwiaty. /naśladowanie łapania motyli i zrywania kwiatów/
To jest też zadanie dla mamy i taty.
Wakacyjna pora, przygód będzie wiele. /wymach rękoma oznaczający wielość/
Będą się bawić wszyscy przyjaciele. /naśladowanie radości, tańca/
Bezpiecznie nad wodą i bezpiecznie w górach.
Biegamy po plaży i bujamy w chmurach. /bieg w miejscu, machanie rękoma nad głową/.

2. „Bezpieczne wakacje” – rozmowa z dziećmi na temat przestrzegania zasad
bezpieczeństwa w miejscach, w których dzieci będą spędzały wakacje na podstawie
wiersza. (Załącznik nr 1)

„Bezpieczne wakacje”- B. Szelągowska
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 macie rady dla innych przedszkolaków na wakacje?
Co można robić, a czego nie wolno?

•

„Wypadkom zapobiegaj, zasad przestrzegaj” – zabawa dydaktyczna.

•
•

– Omówienie zasad bezpieczeństwa.
– Utrwalenie numerów alarmowych.

Rodzic rozkłada na dywanie ilustracje i mówi zasady. (Załącznik nr 1, załącznik nr 2)
Dzieci przyporządkowują zasady do odpowiedniego obrazka.

Gdy na wakacjach z rodzicami wypoczywasz,
Dużo niezwykłych przygód przeżywasz.
Nie zapomnij jednak o rzeczy ważnej,
By bezpieczeństwo zachować w sytuacji każdej.
1. Ważna rada dla ciebie i twego rodzeństwa,
gdy jedziesz autem – zapinaj pasy bezpieczeństwa!
2. W słoneczny dzień zdrowo rowerem przemierzać drogę,
lecz wcześniej załóż kask na głowę!
3. Wakacyjną porą, gdy słońce praży,
chroń swoją głowę nie tylko na plaży!
4. Nad morzem unikaj flag czerwonych
i zażywaj kąpieli w miejscach dozwolonych!
5. Chodząc po górach, sprawdzaj pogodę,
gdy burza się zbliża – nie ruszaj w drogę!
6. Gdy jesteś w górskich dolinach i lasach,
zawsze spaceruj po wyznaczonych trasach!
7. Będąc w lesie, śmieci nie wyrzucaj,
Nie rozpalaj ogniska i ciszy nie zakłócaj.
8. W pobliżu ulicy się nie baw nigdy,
By samochód, autobus czy tramwaj nie zrobiły Ci krzywdy.
9. O numerach alarmowych nie zapominaj,
Niech je wraz z Tobą powtórzy cała rodzina.
•

„Znam”- zabawa dydaktyczna
- utrwalenie adresu oraz imienia i nazwiska
- utrwalenie numerów alarmowych

Rodzic przypomina, że nigdy nie wolno oddalać się od opiekunów.
Gdyby jednak tak się stało, warto znać swoje imię i nazwisko oraz swój adres – informacje,
które możemy podać policjantowi.
(Ważne, aby przypomnieć, że nie podajemy tych informacji osobom nieznajomym).

Rodzic prezentuje numer alarmowy 112, odczytuje go, a następnie dziecko robi to samo
i mówi, w jakich sytuacjach powinno się pod niego dzwonić. (Załącznik nr 3)
Rodzic prezentuje obrazek z pojazdami służb ratunkowych, które można wezwać.
(Załącznik nr 3)
3. Utrwalenie piosenki „Niech żyją wakacje”.
4. Zabawy dowolne ulubionymi zabawkami.

Źródło obrazków:
•

•

załącznik nr 1: plakat bezpieczne wakacje: https://blizejprzedszkola.pl/,
obrazek 1,2,3: https://www.eprzedszkolaki.pl/,
obrazek 4: https://cloud6o.edupage.org/
załącznik nr 2: http://www.mokotow.waw.pl/

Drodzy Rodzice! Kochane Dzieci!
Wakacje tuż, tuż.
Dziękujemy serdecznie wszystkim Rodzicom za współpracę
i pomoc w realizacji zadań dydaktycznych.
Wam kochane przedszkolaki dziękujemy za wspólną pracę i zabawę.
Życzymy wszystkim wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji
Pani Ewa i Pani Marta.
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