
Dzień dobry w środę!
Dzisiaj kolejne zajęcia, 

podczas których poruszymy temat bezpieczeństwa wakacyjnych wojaży. 
Gotowi? Zaczynamy!

1. „Wakacje” - doskonalenie umiejętności czytania

Kliknij w link, podany niżej. 
Ułóż litery w odpowiedniej kolejności. 
https://wordwall.net/resource/2941451

2. Czym wyruszamy w podróż?

Uporządkuj środki lokomocji do odpowiednich kategorii:

https://wordwall.net/resource/2820272
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3. Dokąd wyruszamy podczas wakacyjnych wojaży?

Wykonaj zadanie, które znajdziesz po kliknięciu w link poniżej. 
Po prawidłowym ułożeniu liter w wyrazach, 

wymień miejsca wakacyjnych podróży, wskazane w zadaniu. 
Zastanów się i odpowiedz, dokąd jeszcze można wyjechać w wakacje? 

https://wordwall.net/resource/2940957/wakacyjne-miejsca

4.  Wakacyjne rady – wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.

Żeby  wakacje  były  przyjemne  i  bezpieczne,  musicie  zachowywać  się  
w odpowiedni sposób. Posłuchajcie wiersza z wakacyjnymi radami i postarajcie się je
zapamiętać.

Wakacyjne rady Wiera Badalska

Głowa nie jest od parady,
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:
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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!

O jakich ważnych zachowaniach była mowa w wiekszu? Opowiedz. 

5. „Ważne numery telefonu”

Przypomnijmy  sobie  numery  alarmowe,  które  należy  znać  podczas
wakacyjnych podróży. Wskaż palcem zdjęcia i numery, które tworzą parę. 

112   998 999 997



6. „Pomocne znaki” – nauka odczytywania znaków.

Poniższe znaki możecie spotkać podczas wakacyjnych wyjazdów.
Przyjrzyjcie sie im uważnie i zastanówcie co one oznaczają.

A może znacie te znaki? 

• Jak myślicie, w jakim celu umieszcza się takie znaki w miejscach 
publicznych? 



7. Ważne znaki na plaży – kolory flag

Czy wiecie, że na publicznych kąpieliskach znajdują sie specjalne oznaczenia 
– flagi, które informują wczasowiczów czy w danym dniu można się kąpać , czy też
jest zakaz pływania? 

Kiedy jest silny wiatr i wysokie fale, albo gdy jest niska temperatura wody  
i powietrza, bądź kąpielisko jest już zamknięte, wtedy jest zakaz kąpieli. 

-  biała  flaga informuje,  że  można  sie  kąpać  i  jest
bezpiecznie
 

- czerwona flaga to znak, który informuje, że jest zakaz
kąpieli; dawniej tę samą funkcję pełniła czarna flaga



8. Szlaki w górach – kolorowe oznaczenia

Czy wiecie,  że w górach także mamy ważne oznaczenia, które warto znać?
Znaki te są kolorowe i mówią, czego możemy się spodziewać na danej drodze – czy
jest to długa droga, czy krótka, czy jest to ciekawa trasa, czy trasa bez większych
atrakcji. 

-  główny,  najważniejszy  szlak  z  ciekawym
krajobrazem i piękną przyrodą

- trasa dalekobieża, czyli bardzo długa

-  szlak,  który  doprowadza  do  charakterystycznych
miejsc danego regionu

- krótki szlak

- krótki szlak dojściowy, o małej atrakcji turystycznej



9. Praca z kartami pracy 

• Praca z KP4.45a – podawanie nazw przedmiotów i zwierzęcia na obrazkach,
wpisywanie liter do właściwych okienek, odczytywanie hasła. 

• Praca z  KP4.45b – poruszanie  się  po planszy zgodnie z  kodem, rozmowa  
na temat miejsc przedstawionych na zdjęciach. 

• Praca z KP4.48 – kącik grafomotoryczny, pisanie wyrazów po śladzie, łączenie
wyrazów z obrazkami, wyjaśnianie wieloznaczności podanych wyrazów. 

• Park  wodny”  –  samodzielna  praca  z  KZ  82–83,  opowiadanie  o  ilustracji,
czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego.

10. Bolek i Lolek na wakacjach – film animowany

Zachęcamy do obejrzenia bajki. 

Opowiedzcie,  które  zachowania  Bolka  i  Lolka były właściwe,  a  które  były
niebezpieczne i nie powinny się zdarzyć. 

https://www.youtube.com/watch?v=BXoI0ovO9ZY
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Zalecenia nauczyciela wspomagającego i praca dla chętnych

Połącz obrazki strojów z odpowiednią pogodą



Rysuj po śladzie.
Pokoloruj.







Opracowanie materiału
- nauczyciele grupy V, integracyjnej
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