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KOCHANE DZIECI!  

Pamiętajcie, że dla Waszych Rodziców jesteście największymi 

skarbami na świecie dlatego wszyscy troszczą się o to, żeby nic 

złego Wam się nie przydarzyło, żebyście byli szczęśliwi, 

radośni i zdrowi. Ostatnio rozmawialiśmy o przestrzeganiu 

zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. A dziś dzięki quizom, 

zagadkom i zabawom sprawdzicie czy pamiętacie jak się 

zachować w nagłych wypadkach oraz jak dbać i szanować 

zdrowie swoje i innych. 

 

 



 

 

 

„Bezpieczne wakacje” Teresa Błaszczyk 

Lato, słońce, wiatr i woda – wakacyjny czas! 

Morze, góry i przygoda nic nie zatrzyma nas! 

Na wycieczkę wyruszamy. Łatwo zgubić się w tym tłumie. 

Od grupy się nie odłączamy!– To przedszkolak już rozumie. 

Zadanie 1:  „Bezpieczne wakacje”- rozwijanie umiejętności 

formułowania odpowiedzi na podany temat na podstawie 

doświadczeń dzieci i wiersza. Rozwijanie pamięci 

słuchowej. Przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania 

wakacji. 



Podróż autem planowana? – więc dokładnie zapnij pasy, 

byś bezpiecznie mógł pokonać kilometry długiej trasy.  

Latem w słońcu ziemia cała, czasem niebo zsyła żar. 

Ty weź czapkę, krem do ciała – poznaj plażowania czar!  

Gdy nad wodą wczasujemy, co dzień czeka kąpiel, plaża. 

Nie wchodź jednak sam do wody, bo nieszczęście też się zdarza. 

Z mamą, z tatą pływaj śmiało, ciesz się słońcem i przygodą, 

lecz powtarzam z mocą całą: – Nie ma żartów z wielką wodą! 

Szumu drzew chciałbyś posłuchać? – Na wędrówkę idź w głąb 

lasu, lecz dokładnie okryj kostki, by nie było ambarasu. 

Na komary, osy, kleszcze miej baczenie! – uwierz mi! 

więc olejkiem się zabezpiecz, by spokojnie dalej iść.  

Kiedy w górach będziesz wreszcie, patrz na skały, zieloności 

i pamiętaj, że tu jesteś tylko chwilę gór tych gościem. 

Wędruj nad potokiem cicho, wsłuchuj się w melodię gór. 

Nie krzycz – bo obudzisz licho. Nie śmieć – bo rozgniewasz bór. 

Chcesz pojeździć na rowerze? Może włożyć rolki, wrotki? 

Nie zapomnij o swym kasku. Wkładaj szybko, ten nowiutki! 

Tam – na ścieżce rowerowej – z tobą wiatr i słońca blask... 

W ochraniaczach jest bezpieczniej – jedziesz śmiało, błyszczy 

kask!  

Lato, lato nie trwa wiecznie, choć byś chciał zatrzymać czas. 

Baw się dobrze, lecz bezpiecznie, czy to morze, góry, las. 

Proszę, odpowiedz na pytania: 



1) Jakie są podstawowe zasady bezpiecznych wakacji?   

2) O czym trzeba pamiętać podczas podróży autem?  

3) Jak należy chronić się przed słońcem?   

4) Jak należy ubrać się do lasu?  

5) Jak trzeba zachowywać się w górach? Czy można być 

głośno? 

6) Co trzeba zakładać podczas jazdy na rowerze lub wrotkach? 

 

 

Narysuj i pokoloruj (jeśli rodzic ma drukarkę poproś                                   

o wydrukowanie dwóch sygnalizatorów) dwa sygnalizatory 

świetlne, jeden z czerwonym, drugi z zielonym światłem. 

Rodzic pokazuje na zmianę dwa sygnalizatory świetlne. Twoim 

zadaniem jest poruszać się lub zatrzymywać. 

  

Zadanie 2:  „Bezpieczni na pasach”- zabawa ruchowa. Doskonalenie 

umiejętności reakcji na określony sygnał. 



 

 

 

 

Obejrzyj obrazki. Wskaż najpierw kółka przy tych obrazkach, które 

przedstawiają bezpieczne sytuacje, potem – niebezpieczne. 

Opowiedz o nich. 

Zadanie 3: „Bezpieczne - niebezpieczne”- doskonalenie percepcji 

wzrokowej, kształtowanie umiejętności logicznego 

myślenia.  



 



 

 

Zapraszamy do zabawy: wymyśl swój optymistyczny taniec do 

piosenki pt.: „Różowe Okulary” w wykonaniu Ani Wyszkoni oraz 

jej córeczki Poli!  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 4:  „Różowe okulary”- kształtowanie poczucia rytmu, 

wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. 



WAKACYJNE PROPOZYCJE ZADAŃ DO WYKONANIA 

Balonowy badminton – praca plastyczno-konstrukcyjna. 

Kochane dzieci, wykonajcie balonowego badmintona według 

instrukcji. Wykorzystacie  go do zabawy podczas wakacji. 

 



WAKACYJNE KARTY PRACY 

 

 



 

 

 



 

 

 



♥ 
Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice! 

Pożegnania nadszedł czas!  

Dziękujemy za ten wspólny czas zdalnej edukacji, 

zabawę, spotkania, ciepłe słowo.  

Przeżyliśmy razem wiele wspaniałych chwil, które 

pozostaną w pamięci i sercu.  

Każdy z Was jest wyjątkowy, każdy zostawia cząstkę 

siebie.  

Dziękujemy Rodzicom za wsparcie, cierpliwość                       

i zaangażowanie. 

Dla Waszych największych skarbów- dzieci należą się  

słowa uznania i pochwały za wykonywanie 

proponowanych zadań. 

♥ 
„Świat, który Cię otacza, 

to odbicie świata, 

który nosisz w sobie” 

Brian Tracy 

 

PA! PA! PA! DO ZOBACZENIA 

- ciocia Agnieszka i ciocia Asia 


