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Obejrzyjcie filmy: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4


 

 

 



 

 

Wysłuchanie wiersza: 

 

Na wakacje ruszać czas 

 

Za dni kilka –o tej porze 

będę witać polskie morze. 

Bo najbardziej mi się marzy 

żeby bawić się na plaży. 

 

A ja chciałbym dotknąć chmury 

i dlatego jadę w góry.  

Razem z mamą, razem z tatą 

w górach lubię spędzać lato. 



 

Ja na morze nie mam czasu. 

Wolę jechać het- do lasu. 

I tam z dziadkiem zbierać grzyby 

albo w rzece łowić ryby. 

 

Dla mnie to najlepsza pora 

żeby wskoczyć do jeziora. 

Nie chcę w upał chodzić w góry. 

Wolę jechać na Mazury. 

 

Morze, góry, las i rzeka; 

Wszystko to już na nas czeka. 

Bo zaczęło się już lato 

Jedźmy mamo, jedźmy tato. 

 

Rozmowa na temat wiersza, wybieranie przez dzieci ilustracji przedstawiających morze, góry, las, 

jezioro. 

 

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji: wysłuchanie wiersza „Wakacyjne rady” W. 

Bodalskiej:  

 

Głowa nie jest od parady 

służyć musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj 

kiedy słońce pali. 

 

Płynie w rzece woda  

chłodna, bystra, czysta, 

tylko przy dorosłych  

z kąpieli korzystaj. 

 

Jagody nieznane  

gdy zobaczysz w borze - 

Nie zrywaj! Nie zjadaj! -  

bo zatruć się możesz. 

 

Urządzamy grzybobranie 

jaka rada stąd wynika? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz 

nie wkładaj go do koszyka. 

 

Biegać boso jest przyjemnie, 

ale ważna rada: 

- idąc na wycieczkę pieszą 

dobre buty wkładaj! 



 

Przypomnienie numerów alarmowych 112, 999, 998, 997. 

 

Pamiętajcie! 

KĄPIELISKO  

- Jeśli to możliwe, korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych,  

- Jeśli są z Tobą dzieci, ani na chwilę nie spuszczaj ich z oka, dzieci nigdy nie powinny kąpać się same,  

- Idąc do wody ktoś musi pozostać przy ubraniach - poproszenie przygodnych znajomych o zwrócenie 

uwagi na nasze ubrania często kończy się zniknięciem i znajomych i naszych ubrań z portfelami, 

telefonami...  

- Nie wchodź do wody po alkoholu!  

- Po dłuższym opalaniu się wchodź do wody powoli - szok termiczny może być przyczyną tragicznego 

w skutkach wypadku.  

- Nie skacz do wody przed zbadaniem dna - korzeń, kamień czy jakikolwiek przedmiot może 

spowodować groźny uraz kręgosłupa. 

 

III. POLE NAMIOTOWE  

- Nigdy nie zostawiaj cennych przedmiotów w namiocie,  

- Wybieraj tylko te pola, które mają swojego właściciela lub administratora, unikaj "dzikich" pól 

namiotowych,  

- W razie pojawienia się na polu namiotowym grupy podejrzanych ludzi, zachowujących się głośno i 

agresywnie, a zwłaszcza jeśli są pijani, nigdy nie interweniuj sam(a) - wezwij Policję, informując jak 

liczna jest grupa. 

 

IV. PRACE POLOWE  

- Zwracaj szczególną uwagę na dzieci, brak nadzoru ze strony zajętych pracami polowymi rodziców 

jest często przyczyną wypadku,  

- Zwracaj uwagę na zabezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych, zwłaszcza takich elementów jak 

pasy transmisyjne czy kosy kosiarki,  

- W czasie przejazdu maszynami rolniczymi drogami publicznymi zadbaj o ich należyte oświetlenie,  

- Jadąc samochodem, w momencie zauważenia jadącej maszyny rolniczej czy człowieka pędzącego 

zwierzęta, zwolnij - przestraszone zwierzę może zachować się w sposób zupełnie nieprzewidywalny. 

 

Opiszcie w kilku zdaniach: 

Gdzie wy spędzicie lub chcielibyście spędzić tegoroczne wakacje? 

- Kto z was wyjedzie w czasie wakacji i gdzie? 

 



 


