
TYDZIEŃ XV.  24 czerwiec 2020 r. (środa) 

Szczęść Boże! 

 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny oraz ustanie pandemii.  

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie,  

święć się imię Twoje, przyjdź  

Królestwo Twoje, bądź wola Twoja  

jako w niebie, tak i na ziemi.  

Chleba naszego powszedniego  

daj nam dzisiaj i odpuść nam  

nasze winy, jako i my odpuszczamy 

naszym winowajcom i nie wódź  

nas na pokuszenie,  

ale nas zbaw ode złego. Amen.”  

         Jezu, cichy i pokornego serca. 

Uczyń serca nasze, według serca Twego. 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Czerwcowym i śpiewamy  

Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k 

 

Temat dzisiejszego dnia to:  „BEZPIECZNE WAKACJE” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k


■   Zapraszam do ćwiczeń porannych, które zwiększą sprawność fizyczną dziecka 

i rozwiną współpracę. 

1. „Ustaw się” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Osoby biorące udział w zabawie swobodnie biegają w różnych kierunkach po 

pokoju. Na hasło jednej osoby: „Szereg” - ustawiają się w szeregu, na hasło: 

„Rząd” – stają w rzędzie, na hasło: „Koło” – w kole, na hasło: „Pary” – w parach, 

a na hasło: „Rozsypka” – w rozsypce.  

2. „Pułapka na myszy” – ćwiczenia z elementem czworakowania.  

Część osób staje w kole. Trzymają się za ręce i stoją na szeroko rozstawionych 

nogach, tak by można było swobodnie przechodzić pod nimi na czworakach. 

Pozostałe osoby są myszkami, które wchodzą do koła i z niego wychodzą.  

Na sygnał jednej z osób.: „Klap” -  koło się zamyka a osoby łączą nogi i zbliżają 

się do siebie. Złapane myszki powiększają koło. Zabawę powtarzamy kilka razy.  

3. „Kaczki na wodzie” – ćwiczenia tułowia.  

Osoby biorące udział w zabawie wykonują przysiady, podnoszą wyimaginowany 

kamień i naśladują puszczenie „kaczki” na wodzie – rzuty prawą i lewą ręką.  

4. „Kto silniejszy” – ćwiczenia siłowe.  

Osoby siedzą w parach przodem do siebie w siadzie rozkrocznym, stopy zwarte 

ze stopami współćwiczącego. Trzymają wspólnie szarfę za końce. Jedna osoba 

obniża plecy do leżenia tyłem – przeciągając współćwiczącego do skłonu  

w przód, po czym następuje zmiana ról. Na sygnał jeden z osób.: „Kto silniejszy?” 

wszyscy starają się przeciągnąć partnera na swoją stronę.  

5. „Zanurzamy się” – zabawa skoczna.  

Osoby biorące udział w zabawie wykonują kilka sprężystych podskoków obunóż 

w miejscu i przysiad podparty – zanurzają się w wodzie.  

6. „Niedźwiedź zasypia” – ćwiczenia uspokajające.  

Osoby biorące udział w zabawie są w siadzie skulnym, z głową zbliżoną do kolan 

robią wydech. Następnie w siadzie prostym, ze wzniesionymi ramionami robią 

wdech. 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 



■   „Wyruszamy w podróż” – rozmowa kierowana na temat planowania podróży.  

O czym należy pamiętać, gdy wyrusza się w podróż?  

Jaką należy utworzyć listę rzeczy, które są niezbędne, np. na wycieczce  

w górach, na wakacjach nad morzem, na wycieczce w lesie, nad wodą, na łące?  

Jakimi środkami transportu można udać się w podróż? 

Jak wyglądają bilety: lotnicze, autobusowe i kolejowe? 

Czy znacie przewodniki turystyczne? 

Co jest w nich zawarte np. atrakcje turystyczne danego regionu, miejsca, które 

warto zobaczyć? 

 

■   „Wakacyjne rady” – wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.  

Żeby wakacje były przyjemne i bezpieczne, należy zachowywać się  

w odpowiedni sposób. Posłuchajcie wiersza z wakacyjnymi radami i postarajcie 

się je zapamiętać. 

Wakacyjne rady  

Wiera Badalska  

Głowa nie jest od parady,  

służyć ci musi dalej.  

Dbaj więc o nią i osłaniaj,  

kiedy słońce pali.  

Płynie w rzece woda  

chłodna, bystra, czysta,  

tylko przy dorosłych  

z kąpieli korzystaj.  

Jagody nieznane,  

gdy zobaczysz w borze:  

Nie zrywaj! Nie zjadaj! –  

bo zatruć się możesz.  

Urządzamy grzybobranie,  

jaka rada stąd wynika:  

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,  

nie wkładaj go do koszyka.  

Biegać boso jest przyjemnie,  

ale ważna rada: –  



idąc na wycieczkę pieszą  

dobre buty wkładaj! 

Po lekturze wiersza proszę o wymienienie i omówienie wszystkich rad, które się 

w nim znalazły.   

 

■   „Przestrzegaj zasad” – rozmowa na temat bezpiecznego zachowania podczas 

wakacji.  

Przypominam numery alarmowe:  

      

        112 

     999 

     998 

     997 
 

Poniżej prezentuję ilustracje dotyczące zasad bezpiecznego zachowania podczas 

wakacji: 

 na wycieczce jesteśmy cały czas z grupą i dorosłymi; nie oddalamy się nigdzie 

samodzielnie; 

 w samochodzie jesteśmy przypięci pasami; 

 nad morzem używamy filtry do opalania i korzystamy z parasola; 

 w lesie trzymamy się szlaków oznaczonych i nie wyrzucamy śmieci; 

 po spożyciu posiłków śmieci wyrzucamy do kosza; 

 korzystamy ze ścieżki rowerowej podczas wycieczek rowerowych. 

 



 



■   „Pomocne znaki” – nauka odczytywania znaków.  

 

 

Oto 8 zasad, które informują, co wolno robić, lub zakazują różnych aktywności 

ze względu na możliwe niebezpieczeństwa.  

 

Znaki informacyjne, które można spotkać na wakacjach: 

   

Pole namiotowe 

 

 

 

 

 

Plaża strzeżona 

 

 



 

  Zakaz kąpieli  

 

 

 

 

 

 

Zakaz rozpalania ognisk.  

 

 

 

   

 

 Punkt informacji turystycznej 

 

 

 

 

 

 

                                         

Znakowanie szlaków 

turystycznych PTTK 

 

 

 

 

Proszę porównajcie kształty i kolory znaków.  



■    „Mali ratownicy” – zabawa muzyczna połączona z nauką zasad.  

Do zabawy wykorzystamy rolki po papierze toaletowym, jako  „megafony”. 

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

Posłuchajcie piosenki „Bezpieczne wakacje” i zatańczcie z rolkami według 

własnego pomysłu. Na przerwę w muzyce możecie recytować fragment po 

fragmencie wybraną zasadę dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji przez 

megafon. 

 

■    „Park wodny” – samodzielna praca z KZ 82–83, opowiadanie o ilustracji, 

czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego. 

 

■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 45a. 

Mamy do wypełnienia krzyżówkę. Proszę podajcie nazwy przedmiotów  

i zwierzęcia. Proszę wpiszcie litery we właściwe okienka w liniaturze. Czerwone 

okienka utworzą hasło. 

 

■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 45b. 

Proszę przyjrzyjcie się ilustracji na górze strony – strzałki wskazują kierunek 

drogi. Proszę poruszajcie się po polach zgodnie z kodem, a dowiecie się, gdzie 

Ada spędzi wakacje. Proszę powiedzcie, co można robić w wakacje w miejscach 

przedstawionych na samym dole strony? 

 

■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 48. 

W kąciku grafomotorycznym, proszę napiszcie wyrazy po śladzie. Połączcie 

wyrazy z właściwymi obrazkami. 

 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 

 

 

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

