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Wszyscy dbamy o swoje bezpieczeństwo!!! Przypomnimy kilka podstawowych zasad.  

Jak bezpiecznie spędzić wakacje? – wspólnie ułożymy kodeks wakacyjny na podstawie opowiadania. 

Przypomnijmy sobie zasady bezpieczeństwa w różnych miejscach podczas letniego wypoczynku.  

Przeczytajmy dziecku krótkie opowiadanie. Pomoże nam też w tym plakat (załącznik).  

 

Jak bezpiecznie spędzić wakacje?   

 Wakacje to czas wypoczynku, zabawy, przygód. Każdy ma swój ulubiony sposób spędzania 

wolnego czasu. Jedni lubią wyjazdy nad morze, inni chętnie chodzą po górach. Niektórzy kochają 

kąpiele w jeziorze, a jeszcze inni wieś i spacery po łące. Część turystów wyjeżdża za granicę, aby 

poznać inne kraje. Wakacje są po to, aby odpocząć od nauki i pracy. Wypoczywając w różnych 

ciekawych miejscach musimy pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Zuzia w tym roku była                                   

z rodzicami i rodzeństwem nad jeziorem. Pamięta jak wspólnie  z mamą i siostrami przypominały 

jak należy zachować się nad wodą. Dzieci zawsze są pod opieką dorosłych. Do wody wchodzą 

razem z rodzicami. Chronimy swoje ciało przed gorącymi promieniami słońca i pijemy wodę. 

Podczas spacerów nigdy nie zrywamy nieznanych roślin i nie dotykamy napotkanych zwierząt. 

Przestrzegając tych zasad bezpiecznie spędzimy wakacje. Wypoczniemy, poznamy nowych ludzi, 

zobaczymy ciekawe miejsca i pozostaną nam miłe wspomnienia.  

Porozmawiajmy z dzieckiem o treści wysłuchanego opowiadania. Zapytajmy - Co to są wakacje? 

- Co robimy podczas wakacji? - Jak należy zachowywać się podczas letniego wypoczynku? 

Proponujemy razem z dzieckiem oglądnąć krótkie filmiki o bezpieczeństwie nad wodą i w górach. 

Po obejrzeniu filmików poprośmy dziecko o podanie kilku zasad bezpieczeństwa. Spiszmy je na 

dużej kartce. Po zakończeniu dziecko składa swój podpis pod Wakacyjnym kodeksem 

postępowania – podpis może być w formie stempla paluszka dziecka zamoczonego w farbie.  

  https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA     Bezpieczeństwo dzieci nad wodą 

  https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio          Bezpieczeństwo w górach 

 

Czas na krótki odpoczynek – ulubiony soczek lub owoc!!!! 

W tym czasie prosimy o przygotowanie farb, pędzelka, pojemniczka z wodą.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio


Zaproponujmy dziecku wykonanie obrazka ; Lato - malowanie farbami plakatowymi na dużym formacie - 

rozwijanie zamiłowań plastycznych. 

Zwróćmy uwagę na poprawną postawę dziecka w trakcie malowania oraz prawidłowy uchwyt pędzelka. 

Rodziców również zapraszamy do wykonania pracy plastycznej i przesłania do naszej przedszkolnej 

galerii. Malowanie farbami możemy sobie umilić słuchając piosenkę pt.: Plecak, torba i walizka (link). 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ3SMrAqys&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjO

Ee&index=4&t=0s    

             

Miłej zabawy!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla chętnych dzieci dodatkowe kolorowanki.  

Źródło: przewodnik metodyczny Podręcznkiarnia, gogle – grafika, youtube, 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ3SMrAqys&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=gJ3SMrAqys&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe&index=4&t=0s


 



 



Pokoloruj odpowiednią buźkę w ramce. Pokoloruj obrazek.  

 



Nie chodź boso!.  

 



Chroń się przed słońcem!!! 

 

 


