
Drogie Przedszkolaki to już ostatni tydzień przed wakacjami.  

Dziś porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie podczas wyjazdów. 

Jak już dobrze wiecie 23.06 to bardzo ważna data, obchodzimy dziś  

DZIEŃ TATY! Wczoraj wykonaliście piękne laurki, dziś możecie je wręczyć 

tacie, nie zapomnijcie przytulić tatusia i powiedzieć mu jak bardzo go kochacie!  

Wszystkim tatusiom składamy najserdeczniejsze życzenia: 

miłości, pomyślności, zdrowia i codziennej radości, 

bezpiecznej jazdy, spełnienia marzeń, 

pięknych urlopów i z dzieci zadowolenia. 

Pracownicy przedszkola 

 

1. Rozwiąż dwie zagadki: 

 

Spokojne lub wzburzone, 

słona w nim woda, 

kąpiel w nim przyjemna 

gdy jest piękna pogoda.  (morze)  

 

Są wysokie, skaliste, 

pokryte lasami. 

Poznać je możemy 

wędrując szlakami.  (góry) 

 

2. „Wakacyjne wyprawy”- posłuchaj wiersza  

 

Tak niedawno był wrzesień 

a już czerwiec za nami. 

Więc przygoda się zbliża 

ogromnymi krokami. 

Czeka morze i rzeka, 

czeka łąka i las. 

Więc na podróż 

najwyższy już czas. 

Jaś wyjeżdża nad morze. 

Lubi leżeć na plaży. 

O słonecznych kąpielach, 

już od dawna wciąż marzy. 



Jaś jest chłopcem rozsądnym, 

więc pamięta przestrogi swej mamy. 

„Przede wszystkim o zdrowie swe dbamy”. 

Krem na ciało, kapelusz na głowie. 

Każde dziecko rozsądne to powie. 

Nadmiar słońca też może zaszkodzić. 

Każdy człowiek z tym musi się zgodzić. 

 

3. Rozmowa na podstawie wiersza. 

- Jakie miejsca wypoczynku czekają na dzieci? 

- Dokąd wyjeżdża Jaś? 

- Co Jaś lubi robić nad morzem? 

- Jakim chłopcem jest Jaś? 

- O jakich przestrogach mamy pamięta Jaś? 

- W jaki sposób chronimy swoje ciało przed nadmiarem słońca? 

 

4. „Bezpieczne wakacje”- tworzenie kodeksu bezpiecznych wyjazdów. 

Co twoim zdaniem jest ważne podczas wyjazdów? 

Jakie zasady musimy przestrzegać, aby nic nam nie groziło? 

Wymień je, a potem sprawdź swoje odpowiedzi z tymi na ilustracji 

poniżej. 

 

 



 

5. „Prawda- fałsz”- powiedz czy poniższe zdania są zgodne z prawdą czy 

nie. Jeśli uznasz, że zdanie jest prawdziwe szeroko się uśmiechnij, jest 

fałszywe zrób smutną minę. 

 

- W czasie upalnych dni należy chronić głowę przed słońcem. 

- Do morza lub basenu możemy sami wchodzić bez żadnej opieki. 

- Podczas słonecznych dni należy pić dużo wody. 

- W lesie możemy rozpalać ogniska. 

- Numer alarmowy o którym należy pamiętać to 111. 

- Nie można oddalać się od rodziców podczas wyjazdów.  

 

6. „Wakacyjne rytmy”- wykonaj ćwiczenia w załączonym linku: 

https://view.genial.ly/5eed2be08146ce0d750c0651 

 

7. „Piłki”- zabawa z elementem podskoku. 

 

Dziecko wykonuje: 

- podskoki obunóż w miejscu, 

- naśladuje niskie i wysokie odbijanie piłki, 

- toczenie się piłki po ziemi (dziecko toczy się po podłodze). 

 

8. Wykonaj zadania w książce: 

- 5-latki: część IV, strona 60 

- 6-latki: część IV, strona 68 

 

9. „Wakacyjna krzyżówka”- karta pracy w załączniku (dla chętnych). 

 

10. „Puzzle”- praca plastyczna. 

 

Otwórz wyprawkę na stronie 36. Znajdziesz tam rozsypane puzzle. Jaki 

obrazek powstał z nich? Dowiesz się tego, jeśli wytniesz elementy, 

ułożysz je, a następnie przykleisz na kartce papieru. 

 

 

                                                                                    Miłej zabawy! 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5eed2be08146ce0d750c0651

