
 

 

Kilka linkó do film o bezpieczeństwie w czasie wakacji (nad wodą,w górach). 

 

, 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60


https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=gSzVtcWBd_w
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


1. Jedzie pociąg z daleka – zabawa ruchowa do piosenki. 

Na początek zapraszam was do zabawy w pociąg. Możecie zaprosić do niej 

innych domowników, albo pobawić się sami. Włączcie muzykę, zróbcie pociąg 

i ruszajcie. Wyobraźcie sobie, że podróż przez kolejne pomieszczenia 

waszego domu to tak naprawdę wyprawa w daleki świat. 

https://youtu.be/ozB2D5h3w0k 

2. Czym pojadę na wakacje? – zabawa ćwicząca wargi i język. 

Rodzic  naśladuje odgłosy pojazdów pokazując ilustrację. Zadaniem dziecka 

jest powtórzenie i zapamiętani odgłosów. Następnie rodzic pokazuje tyko 

ilustrację, a dziecko odgłos pokazanego pojazdu. 

• motor – brum- brum; 

• samochód – ti- tit; ti -tit 

• pociąg – puf –puf -puf 

• samolot – wrzuuu; 

• autobus – bum, bum, bum, bum; 

• rower – dzyń - dzyń; 

• żaglówka –plum-plum 

3. Dokąd pojedziemy na wakacje? –swobodne wypowiedzi dzieci –

rozpoznaje i nazywa różne krajobrazy –górski, nadmorski, nizinny; 

wskazuje miejsca na mapie Polski. 

 Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej Wakacje. Rodzic recytuje 

zagadkę i prosi dzieci o podanie rozwiązania. 

Morze, góry lub jeziora. 

Pociąg wjeżdża już na stację. 

Lato wreszcie się zaczęło.  

Czas rozpocząć więc... (wakacje) 

 Proponuję ćwiczenia rozwijające myślenie – „Dokąd dzieci pojadą na 

wakacje?” Obrazki przedstawiające wieś, miasto, góry, morze. Dziecko 



przygląda się obrazkom. Rodzic podaje cztery zdania i prosi dzieci, aby na 

ich podstawie odgadły, dokąd pojedzie dziecko na wakacje, np. 

Kasia zobaczy: pole, krowę, świnkę, kurę. (wieś) 

Krzyś zobaczy: statek, piasek, wodę, muszelki. (morze) 

Maciek zobaczy: owce, źródło, pagórki, drewniane chaty. (góry) 

Wiktoria zobaczy: zabytki, tramwaje, muzeum, skrzyżowania. (miasto) 

 

1. Posłuchaj piosenki „Już wkrótce wakacje”, zatańcz do tej piosenki, 

spróbuj nauczyć się śpiewać tę piosenkę 

2. https://youtu.be/By6dA9peBi4 

 

Piosenka „Już wkrótce wakacje” 

  

1. Już wkrótce wakacje 



i piękna przygoda, 

wyjedźmy więc czym prędzej, 

bo każdej chwili szkoda. 

  

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal, 

gdzie słońca złoty blask, 

gdzie ptaków leśny chór 

swym śpiewem wita nas. 

  

1. Żegnamy się z panią, 

z Maciusiem i z Anią, 

gotowi, spakowani, 

dziś w drogę wyruszamy. 

  

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal.... 

  

III. Lecimy, jedziemy, 

idziemy, płyniemy, 

powietrzem, lądem, wodą, 

by spotkać się z przyrodą. 

  

Ref. … 

2. Dodatkowe karty pracy dla chętnych dzieci 

 Rysuj po kropkach –ćwiczenia grafomotoryczne 



 

 

 

 

 

 

 

 Czy wiesz gdzie dzieci wybierają się na wędrówkę. Połącz odpowiednie 

obrazki 



 

 

 

 

 

 

 Pokoloruj zgodnie z kodem a dowiesz się kto mieszka w zamku? 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Dzieci lubią bawić się w policjantów! Nie myślcie, że będą to zabawy tylko dla chłopców. Ostatnio 

coraz więcej kobiet jako swój zawód wybiera służbę w policji. 

● Spróbuj opowiedzieć na czym według Ciebie polega praca policjanta? Jak wygląda jego strój? 

Pamiętaj żeby wypowiadać się całym zdaniem. 

 ● Posłuchaj Stefana, który opowie Ci więcej o zawodzie policjanta: 

https://www.youtube.com/watch?v=pzAeFp5UhtY 

 ● Przypomnijmy sobie ważne numery alarmowe. Znam już na pamięć numery alarmowe gdy 

zajdzie potrzeba - w głowie są gotowe. 

 997 - tu policję się wzywa, 

 998 - straż pożarna przybywa, 

 999 - ważne życie i zdrowie jedzie na sygnale szybkie pogotowie. 

W razie zagrożenia korzystam z nich śmiało, lecz nigdy dla zabawy - gdy nic się nie stało. 997 - 

policja pędzi już. 998 - strażacy są tuż, tuż. 999 - karetka do nas jedzie. Poradzę sobie teraz w 

największej nawet biedzie! 

 Jest jeszcze jeden bardzo ważny numer pod którym zawsze uzyskasz pomoc. Gdybyś zapomniał 

jaki jest numer na policję, straż pożarną lub pogotowie to wybierz 112. 

 Tego numeru nie da się zapomnieć ponieważ jest on zapisany na naszej twarzy! 

Zaczynamy od ust, popatrz: 2 1 1 
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https://www.youtube.com/watch?v=pzAeFp5UhtY
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● Aby zostać policjantem bardzo ważne jest aby być wysportowanym! Dlatego teraz zapraszamy 

Was na gimnastykę: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg 

 ● Podziel słowo policjant na głoski. Jaką głoskę słyszysz na początku? 

   

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg

