
 

I. Rodzicu, zbliżają się wakacje, dlatego warto odświeżyć wiedzę dziecka na temat 

bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach, warunkujących zdrowie i 

bezpieczeństwo dziecka. Pomogą w tym  zaproponowane dziś zagadki oraz 

piosenka.  

 

1.  Zabawa – opowieść ruchowa Na plaży (według Małgorzaty Markowskiej). 

 Jesteśmy na plaży. Spoglądamy w niebo, na którym fruwają latawce. (Dzieci 

 biegają w jednym kierunku). Latawce unoszą się wysoko na wietrze. 

 (Wznoszą ramiona do góry). Teraz opadają w dół. (Wyciągają ramiona w bok). 

 Przestało wiać. Latawce opadają na piasek. (Dzieci siadają skrzyżnie). 

 Rysujemy na piasku kształt swojego latawca. Wietrzyk zaczyna lekko wiać, 

 latawce podrywają się do lotu. (Dzieci powoli podnoszą się do stania i 

 kontynuują bieg). Słonko świeci, piasek staje się gorący. Idziemy 

 ochłodzić stopy w wodzie. Idąc, podnosimy wysoko kolana, staramy się 

 utrzymać przez chwilę na jednej nodze. Wchodzimy do wody i ochładzamy 

 ciała, polewając wodą ramiona, plecy, brzuch. Podskakujemy obunóż, 

 rozchlapując wodę dookoła. Czas na kąpiel słoneczną. Kładziemy się na piasku i 

 opalamy brzuchy. (Leżą tyłem). Patrzymy na niebo i podziwiamy latawce. Teraz 

 opalamy plecy. (Przechodzą, przez przetoczenie, do leżenia przodem). 

  

2. A teraz „plażowe” zabawy na spostrzegawczość: policz na obrazku przedmioty 

wyszczególnione na dole obrazka i podaj ich liczbę. Powodzenia! 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 



II.  

1. Zabawa matematyczna – Góralskie liczenie: ćwiczenia w 
dodawaniu i odejmowaniu -potrzebne będą liczmany ( np. klocki 
lub patyczki) 

  
  

 Na hali, 10 owiec juhas pasie. Dwie w góry mu uciekły. Ile teraz masz 

owiec, juhasie? Dzieci układają 10 liczmanów. Odsuwają 2. Udzielają 

odpowiedzi na pytanie: Teraz jest 8 owiec. 
 
 

 Do zagrody 9 owiec wpędził juhas młody. Ale cztery starsze owce uciekły 
z zagrody. Policz teraz szybko mi – ile owiec w zagrodzie śpi? 

 

 Na hali, raz się tak zdarzyło, że do 7 starszych owiec 3 młode przybyły. 
Powiedz teraz mi – ile wszystkich owiec w zagrodzie śpi? 

 
 

 Na łące pod górą juhas owce pasie; cztery czarne owce i pięć białych 
hasa. Ile wszystkich owiec jest w stadzie juhasa? 

 

2. Wykonaj kartę pracy (załącznik1) 

3. Teraz przyszła kolej na  wysłuchanie piosenki ,,Bezpieczne wakacje”.  

Wsłuchajcie się uważnie w tekst i spróbujcie odpowiedzieć na nasze pytania: 

 jakie zasady bezpieczeństwa wspomniane są w piosence? 

 jakich zagrożeń unikać w czasie wakacji? 

 czy zasad wymienionych w piosence powinniśmy przestrzegać tylko w czasie 

wakacji? 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM&feature=emb_logo 

III.  

Zapraszamy do zabawy: 

https://view.genial.ly/5edd18b47ffdde0d798c20bd/game-bezpieczne-wakacje 

https://view.genial.ly/5edb229aaf9e120d747c2970/presentation-wakacje-nad-morzem 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM&feature=emb_logo
https://view.genial.ly/5edd18b47ffdde0d798c20bd/game-bezpieczne-wakacje
https://view.genial.ly/5edb229aaf9e120d747c2970/presentation-wakacje-nad-morzem


 

 

 

ZAPAMIĘTAJ !!! 


