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1. Piosenka „Bezpieczne wakacje” 
���7��������	6������64�������������	1�
���� 
 
2. Wysłuchanie wierszy „Bezpieczne opalanie”  Barbary Szelagowskiej 
i „Wakacyjne rady” Wiery Bodalskiej.  

Bezpieczne opalanie  
Barbara Szelagowska 

Choć na plaży piasek parzy,  
My się słońca nie boimy.  
Bo nas chroni krem z filtrami,  
Smarujemy się nim sami!  
Bo mam czapkę taką z daszkiem,  
A siostrzyczka ma kapelusz.  
Na wakacjach – to wam powiem  
Trzeba także dbać o zdrowie!  

 

Wakacyjne rady  
Wiera Bodalska  

Głowa nie jest od parady  
I służyć ci 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 do koszyka.  

Biegać boso – przyjemnie,  
Ale ważna rada:  
Idąc na wycieczkę  
Dobre buty wkładaj! 

Rozmowa na temat treści: 
- O czym należy pamiętać wyjeżdżając na wakacje? 



- Jakie rady usłyszeliście w obu wierszach? 
- Co to znaczy, że trzeba właśnie myśleć? 

 

3. Praca w KP4.32 – opowiadanie obrazków sytuacyjnych, 
odczytywanie wakacyjnych porad.  

4. PiL 79 – rozwiązywanie działań matematycznych; kolorowanie 
według kodu.  

5. „Pociągi” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Na sygnał: odjazd! 
Dziecko udaje lokomotywę rusza, wydając odgłos: sz – sz – sz. Gdy 
pociągi się zatrzymują wydają odgłos: psss.  

6. „Podróż” – zabawa plastyczna. Dziecko otrzymuje dwie kartki A4. 
Jedną z nich składa na pół i wydziera okno – ma zostać ramka o 
szerokości ok. 4 cm. Po otwarciu kartki w środku jest dziura w 
kształcie prostokąta (dużego). Na drugiej kartce dzieci malują 
farbami widok z okna pociągu. Po wyschnięciu dzieci naklejają 
pierwszą kartkę z dziurą na drugą, z rysunkiem i łączą ze sobą prace 
tak, by powstał pociąg. N. może zrobić lokomotywę. Dzieci 
odrysowują od szablonu koła, wycinają je i przyklejają – każde pod 
swoim „wagonikiem”.  

 

 

 


