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1. „Bezpieczne wakacje” – rozmowa z dziećmi. Zapoznanie z pracą
ratownika wodnego.
Posłuchajcie piosenki:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=W4RHyjQLfCM
Porozmawiajcie wspólnie na temat bezpiecznych wakacji. Pomoże Wam w tym wiersz Agaty
Bober oraz poniższa ilustracja.
„Bezpieczne wakacje” Agata Bober
Gdy na wakacjach z rodzicami wypoczywasz,
Dużo niezwykłych przygód przeżywasz.
Nie zapomnij jednak o rzeczy ważnej,
By bezpieczeństwo zachować w sytuacji każdej.
Przez ulicę przechodź tylko na pasach zebry,
Na zielonym świetle i rozglądając się bez przerwy.
Wychodząc na słońce, nakrycie głowy zakładaj,
A na całe ciało krem przeciwsłoneczny nakładaj.
Podczas kąpieli, bądź zawsze pod okiem dorosłego,
By żaden wypadek nie zdarzył Ci się kolego.
Podczas burzy, nie wybieraj się w góry,
A także gdy za oknem, krajobraz jest szaro- bury.
W pobliżu ulicy się nie baw nigdy,
By samochód, autobus czy tramwaj nie zrobiły Ci krzywdy.
Będąc w lesie, śmieci nie wyrzucaj,
Nie rozpalaj ogniska i ciszy nie zakłócaj.
Nie przyjmuj też nic od nieznajomego,

Bo przydarzyć może Ci się coś bardzo niedobrego.
O numerach alarmowych nie zapominaj,
Niech je wraz z Tobą powtórzy cała rodzina.
997- to telefon na policje,
tam niepokojące sytuacje możesz zgłosić wszystkie.
998- wykręcasz, gdy pożar zauważysz,
bo wtedy dodzwonisz się do pożarnej straży.
999- to numer na pogotowie,
dzwoniąc tam możesz innym i sobie uratować zdrowie.
Gdybyś jednak, tych wszystkich numerów nie umiał zapamiętać,
Wystarczy o jednym ogólnym numerze pamiętać.
112- tam możesz wszystko zgłosić
i o każdy rodzaj pomocy poprosić.

Rodzic czyta dziecku zagadkę:
On ratuje ludziom życie,
Pływa świetnie, znakomicie.
Ja na plaży go spotykam.
Czy znasz pana … ? (ratownika)

Dziecko próbuje na podstawie własnych doświadczeń odpowiedzieć na pytania:




Czym zajmuje się ratownik?
Po czym możemy poznać ratownika na plaży?
Skąd wiadomo, w którym miejscu na plaży jest ratownik?

2. „Piaskowe budowle” – zabawy w piaskownicy.
3. „Dobre rady Tupa na bezpieczne wakacje” – rozmowa; ustalenie
kodeksu bezpiecznego zachowania.
Dzieci na podstawie tego, co zapamiętały z wcześniejszych zabaw (piosenki, wiersza,
rozmowy z rodzicem), udzielają DOBRYCH RAD NA BEZPIECZNE WAKACJE.
Następnie rysują kredkami jedną z bezpiecznych sytuacji.

4. „Koło ratunkowe” – zabawy ruchowe z elementem celowania.
Rzucanie piłeczkami do kosza/pudełka – pamiętaj, że raz lewą, a raz prawą ręką.

Rzucanie krążkami na drążek.

5. „Moje miejsce na wakacje” – zabawa plastyczna.
Dzieci rysują kredkami, gdzie chciałyby spędzić wakacje. Następnie opowiadają co
narysowały, dokąd by pojechały i co by tam robiły.

