
 

 

Drodzy Rodzice i kochane Misie to już ostatni dzień zdalnego nauczania :) Chciałybyśmy razem z 

Panią Beatką serdecznie Wam podziękować za Wasze zaangażowanie i poświęcony czas!  

Życzymy aby nadchodzące wakacje były dla Was czasem wspaniałej zabawy! 

Wypoczywajcie i do zobaczenia po wakacjach ! 

 
Piątek, 26.06.2020  
Temat dnia: „Witajcie wakacje !” 
 
Cele: 
Dziecko: 
 

• potrafi ruchem ilustrować treść piosenki 
• uważnie słucha rodzica lub nauczyciela 
• bierze udział w zabawach ruchowych 
• rozwija swoją sprawność ruchową 

 
 
 

1. „Tańce połamańce”- piosenka na powitanie 

 Na dzień dobry proponuję Wam gimnastyczną piosenkę, przy której na pewno się 

 rozbudzicie i nabierzecie ochoty do dalszych działań :)  

 https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I  

 

2. „Wakacje”- film edukacyjny 

 Zapraszam na film edukacyjny o wakacjach: 

 https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E  

 

3. „Pływamy w morzu”- zabawa ruchowo-naśladowcza 

 Wyobraźcie sobie, że jesteście w morzu i pływacie w ciepłej wodzie. Ruszajcie mocno 

 rękami i nogami możecie też zanurkować ;) 

 

4. „Bezpieczne wakacje”-  

 Wakacje to  czas, na który czekają duzi i mali, ale pamiętajcie musimy zadbać o to ,były 

 bezpieczne. 

 Bezpieczeństwo podczas wakacji to ważna sprawa. Przeczytajcie wiersz, dzięki któremu 

 utrwalicie zasady przestrzegania bezpieczeństwa podczas wakacji. 

 

 "Bezpieczne wakacje” 



 

 

 Gdy na wakacjach z rodzicami wypoczywasz, 

 Dużo niezwykłych przygód przeżywasz. 

 Nie zapomnij jednak o rzeczy ważnej, 

 By bezpieczeństwo zachować w sytuacji każdej. 

 Przez ulicę przechodź tylko na pasach zebry, 

 Na zielonym świetle i rozglądając się bez przerwy. 



 

 

 

 Wychodząc na słońce, nakrycie głowy zakładaj, 

 A na całe ciało krem przeciwsłoneczny nakładaj. 



 

 

 Podczas kąpieli, bądź zawsze pod okiem dorosłego, 

 By żaden wypadek nie zdarzył Ci się kolego. 

 Podczas burzy, nie wybieraj się w góry,  

 A także, gdy za oknem, krajobraz jest szaro- bury. 



 

 

 W pobliżu ulicy się nie baw nigdy, 

 By samochód, autobus czy tramwaj nie zrobiły Ci krzywdy. 

 Będąc w lesie, śmieci nie wyrzucaj, 

 Nie rozpalaj ogniska i ciszy nie zakłócaj. 

 Nie przyjmuj też nic od nieznajomego, 

 Bo przydarzyć może Ci się coś bardzo niedobrego. 



 

 

 O numerach alarmowych nie zapominaj, 

 Niech je wraz z Tobą powtórzy cała rodzina. 

 

 997- to telefon na policje, 

 tam niepokojące sytuacje możesz zgłosić wszystkie. 

 

 998- wykręcasz, gdy pożar zauważysz, 

 bo wtedy dodzwonisz się do pożarnej straży. 

 

 999- to numer na pogotowie, 



 

 

 dzwoniąc tam, możesz innym i sobie uratować zdrowie. 

 

 Gdybyś jednak, tych wszystkich numerów nie umiał zapamiętać, 

 Wystarczy o jednym ogólnym numerze pamiętać. 

 112- tam możesz wszystko zgłosić i o każdy rodzaj pomocy poprosić. 

 

5. Propozycja zajęć popołudniowych. 

Uzupełnij kółeczka na obrazku. Wybierz obrazek, który spodoba  Ci się najbardziej.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

          Pozdrawiam Was gorąco ! 



 

 


