
Data: 26.06.2020

Temat: Bezpieczne wakacje. 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 Układa w całość widokówkę

 Na umówiony sygnał ustawia się przy odpowiednim obrazku

 Pamięta omyciu rąk po skorzystaniu z toalety

 Wie jakie przedmioty potrzebne są w podróż na wakacje

 wypowiada się na temat opowiadania

 Zauważa jak zmieniają się kwiaty 

 Wypowiada się na temat czytanej bajki

 koloruje obrazek nie wychodząc za kontury

 podskakuje na jednej lub obu nogach

 tnie po śladzie

1. „Wakacje” układanie pociętej widokówki

2. „Góry, morza, lasy” zabawa orientacyjno-porządkowa

Dziecko  rysuje trzy obrazki przedstawiające góry, morze, las, które będą 

potrzebne do zabawy. Następnie przy dowolnej muzyce dziecko biega po 

pokoju, gdy muzyka przestanie grać  dziecko ustawia się przy obrazku 

wymienionym przez rodzica. 

3. „Jestem samodzielny” samodzielne korzystanie z toalety oraz pamiętanie o 



myci rąk. 

4. „Co zabiorę na wakacje” zabawa dydaktyczna

Na rozłożone są następujące przedmioty: plecak, koło dmuchane, okulary 

słoneczne, bluzka z krótkim rękawem, krótkie spodenki, obrus, rękawiczki, 

wazon itp. Zadaniem dziecka jest ustalić, co będzie nam potrzebne na wakacje,

a co nie będzie nam potrzebne. Uzasadniając swój wybór. 

5. Jak bezpiecznie spędzić wakacje?” słuchanie opowiadanie, rozmowa na 

temat utworu.  

Wakacje to czas wypoczynku, zabawy, przygód. Każdy ma swój ulubiony 

sposób spędzania wolnego czasu. Jedni lubią wyjazdy nad morze, inni chętnie 

chodzą po górach. Niektórzy kochają kąpiele w jeziorze, a jeszcze inni wieś i 

spacery po łące. Część turystów wyjeżdża za granicę, aby poznać inne kraje. 

Wakacje są po to, aby odpocząć od nauki i pracy. Wypoczywając w różnych 

ciekawych miejscach musimy pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Zuzia w 

tym roku była z rodzicami i rodzeństwem nad jeziorem. Pamięta jak wspólnie 

z mamą i siostrami przypominały jak należy zachować się nad wodą. Dzieci 

zawsze są pod opieką dorosłych. do wody wchodzą razem z rodzicami. 

Chronimy swoje ciało przed gorącymi promieniami słońca i pijemy wodę. 

Podczas spacerów nigdy nie zrywamy nieznanych roślin i nie dotykamy 

napotkanych zwierząt. Przestrzegając tych zasad bezpiecznie spędzimy 

wakacje. Wypoczniemy, poznamy nowych ludzi, zobaczymy cieka we miejsca 

i pozostaną nam miłe wspomnienia.

 Rozmowa na temat opowiadania. 



- Co to są wakacje? 

- Co robimy podczas wakacji?

 - Jak należy zachowywać się podczas letniego wypoczynku? 

6. Spacer w po okolicy, zwrócenie uwagi na kwiaty kwitnące .

7. „Popołudnie z książką” czytanie bajki wybranej przez dzieci

8. „Kolorowa piłka” – zabawa plastyczna

Dziecko koloruje piłkę na dowolne kolory, starając się nie wychodzić za linię. 

(zał. nr 1)

9. „Piłki” – zabawa z elementem podskoku

Dziecko skaczę naśladuje odbijanie piłki. Na hasło piłka skacze wysoko – 

dziecko skacze obunóż, natomiast na piłka skacze nisko – skacze na jednej 

nodze.  

10.Zabawy przy stolikach, wycinanie po śladzie.

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi oraz pracami plastycznymi. 

Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania i 

wysyłać e-mailem na adres bratkip5@wp.pl . Wszystkie Wasze prace będą zamieszczane na stronie 

internetowej przedszkola Życzymy miłej zabawy.
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