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Już mamy … 

piątek 
 

Czy wiecie, że już za kilka dni naprawdę  zaczynają  się wakacje? 

Sprawdźcie w kalendarzu, jaki to będzie dzień tygodnia i jak się nazywa kolejny 

miesiąc roku. A dzisiaj czekają na Was nowe pomysły na wspólną zabawę. 

Zaczynamy od gimnastyki. 

 

1. „Gimnastyka poranna”. Ćwiczenia z plastikową butelką znajdziecie pod 

linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U


2. „Bezpieczne wakacje” – opowiadanie dzieci na podstawie obrazków.  

Przyjrzyj się uważnie obrazkom i opowiedz gdzie i jak dzieci spędzają wakacje 

z rodzicami. 

 

 

3. „Bezpieczne wakacje” – słuchanie piosenki w wykonaniu ZoZi 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM – link do piosenki 

 

Moja mama musi wiedzieć, gdy wychodzę z domu. 

Mam w pamięci zawsze do niej numer telefonu.  

Zanim wyjdę, to przez okno sprawdzam stan pogody 

I ubieram się dla zdrowia, no i dla wygody. 

 

Już idzie lato, idą wakacje, 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


Będzie zabawa, będą atrakcje. 

Będzie wspaniale, będzie bajecznie 

Kiedy wakacje miną bezpiecznie. 

 

Znam zasady bezpiecznego ulic przechodzenia. 

Gdy mnie nagle burza złapie, to szukam schronienia. 

Choćby nie wiem jak był miły, z obcym nie pogadam. 

Dokąd idę i gdzie mieszkam, to nie jego sprawa. 

Już idzie lato… 

 

Na wycieczce w samochodzie muszę zapiąć pasy. 

A gdy słońce mocno świeci, lubię głowę nakryć. 

Kiedy upał jest ogromny piję dla ochłody. 

Zły to pomysł, by na główkę skakać gdzieś do wody. 

 

Po wysłuchaniu piosenki omówienie zasad bezpiecznego zachowania się 

 w różnych sytuacjach.  

 

4. „Ważne telefony” 

 

To zadanie wykonajcie przy pomocy Rodziców. Poproście o możliwość 

obejrzenia telefonu komórkowego i stacjonarnego (oczywiście pod ich 

nadzorem). Niech dorośli pokażą Wam, w jaki sposób wybiera się numery 

alarmowe, które jak wiecie, wykonujemy tylko w razie bezwzględnej 

konieczności. 

 

Aby je łatwiej zapamiętać, posłuchajcie wiersza: 

 

„Ważne telefony” T. Plebański 

 

Nie jest ich zbyt dużo. W sumie tylko cztery. 

Ale każdy musi poznać te numery. 

Więc słuchajcie pilnie, co wam teraz powiem: 

999 łączy z pogotowiem. 

998 wzywa straż pożarną. 
Zwłaszcza, gdy od dymu robi się już czarno. 

997 po policję dzwoni, 
która, o, już jedzie, by złodzieja gonić. 

Jeszcze 112, numer alarmowy. 
Ten szczególne trzeba wbić sobie do głowy. 

Bo ten numer wszystkie inne zastępuje 



i gdy coś się dzieje, życie nam ratuje. 

 

5. Karty pracy (6 – latki): 

 

 Praca z KP4. 46a – czytanie zdań, wykonywanie obliczeń, łączenie 

podpisów z właściwym obrazkiem. 

 

 Praca z KP4. 46b – podawanie nazw przedmiotów na ilustracjach, 

wyszukiwanie nazw w wykreślance. 

 

6.  „Pomocne znaki” – nauka odczytywania znaków, które  informują, co wolno 

robić, lub zakazują różnych aktywności ze względu na możliwe 

niebezpieczeństwa. 

 

 



 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


