
TEMAT TYGODNIA: WAKACJE 

WTOREK: BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WYJAZDU 

 

 

 

1. „Wolno czy nie wolno?” – ocena prawdziwości zdań. 

Rozdajemy dzieciom karteczki z buźkami mimicznymi – uśmiechniętą i smutną. 

Kiedy odpowiedź na pytanie jest twierdząca, dzieci pokazują buźkę uśmiechniętą, 

kiedy odpowiedź jest przecząca – buźkę smutną. Zadajemy pytania dotyczące zasad 

zachowania i ochrony przyrody, np. 

–  Czy w górach wolno zrywać szarotki? 

– Czy na terenie rezerwatu można wędrować poza wytyczonym szlakiem? 

– Czy w czasie burzy trzeba chować się pod drzewem? 

– Czy możemy poprosić o pomoc policjanta, kiedy się zgubimy? 

– Czy papiery i plastikowe butelki można zostawiać lub zakopywać w lesie? 

– Czy można się kąpać na kąpielisku strzeżonym przez ratownika? 

karteczki z buźkami– uśmiechniętą i smutną 

 



2. Karta pracy do wydrukowania:  

http://www.pm4zamosc.pl/wp-content/uploads/2020/06/sytuacje-bezpieczne-i-

niebezpieczne.pdf 

 

3. „Nie trać głowy na wakacjach” – oglądanie filmiku edukacyjnego, 
uświadomienie niebezpieczeństw podczas wakacyjnego wypoczynku. 

https://www.youtube.com/watch?v=K-6T693WQKY 

 

 

 

4. „Posłuchaj, gdzie jesteśmy” – rozwiązywanie zagadek słuchowych. 

Odtwarzamy odgłosy z różnych miejsc. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, co to za 

miejsce, wyróżnić i nazwać poszczególne dźwięki. Kiedy dziecko rozpoznaje już 

wszystkie odgłosy, odtwarzamy ponownie wybrane trzy, cztery dźwięki bez przerw. 

Dzieci zapamiętują kolejność odgłosów. 

http://xn--odgosy-5db.pl/ 

 

5. „Ważni ludzie na trudne chwile” – rozmowa kierowana. 

Pytamy dzieci, w jakich sytuacjach możemy potrzebować pomocy. Dzieci opisują 

możliwe sytuacje, w których niezbędna jest pomoc służb ratowniczych. Wcielają się 

w rolę osoby potrzebującej pomocy i odgrywają scenkę rozmowy telefonicznej 

z odpowiednimi służbami – podają numer telefonu, pod który dzwonią, i opisują 

zdarzenie. Role ratowników odgrywa rodzic. 

 dwa telefony 

6. „Bezpieczeństwo na wakacjach” – wykonanie plakatu z numerami 
alarmowymi. 

Dzieci przygotowują plakat z numerami alarmowymi (policja, pogotowie, straż 

pożarna, 112, 985 GOPR, 601 100 100 numer alarmowy nad wodą), obok numerów 

http://www.pm4zamosc.pl/wp-content/uploads/2020/06/sytuacje-bezpieczne-i-niebezpieczne.pdf
http://www.pm4zamosc.pl/wp-content/uploads/2020/06/sytuacje-bezpieczne-i-niebezpieczne.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K-6T693WQKY
http://odgłosy.pl/


rysują symbole odpowiednich służb ratowniczych (np. góry, woda, samochód 

policyjny itd.). Próbują nauczyć się na pamięć tych numerów, których jeszcze nie 

znają. 

Oto kilka cennych rad i uwag jak spędzić bezpiecznie wakacje: 

 

1. Rower i wrotki, piłka · Pamiętaj, jezdnia to nie plac zabaw! Zachowaj na niej 

wyjątkową ostrożność!!! · Należy korzystać ze ścieżek rowerowych! · Nie 

pożyczaj roweru nieznajomym! · Zakładaj kask rowerowy na głowę! · Podczas 

przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych! · Graj w piłkę 

daleko od ulicy! · Uważaj na jezdni biegnąć po piłkę! 

 

 2. Nad wodą · Kąpiemy się tylko w miejscach oznakowanych i wyznaczonych 

do kąpieli! · Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których nie znasz dna! · 

Słuchaj poleceń ratownika! · Kąp się w miejscach dozwolonych tylko pod 

opieką rodziców! · W wodzie bądź ostrożny, nie utrudniaj kąpieli innym! · Dbaj 

o jej czystość plaży! · Przestrzegaj regulaminu kąpieliska! 

 

 3. W górach · Zawsze idź szlakiem wyznaczonym! · Słuchaj się opiekuna! · 

Nie zbaczaj ze szlaku! · Nie wyruszaj w góry podczas burzy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

7. Znajdź na rysunku przedmioty na dole obrazka.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

życzą Panie z przedszkola 


