
Czwartek  25.06.2020 

Temat: Wakacyjne rady dla Olka i Ady. 

Witam dzieci :) 
 Każdy z utęsknieniem czeka na wakacje i wakacyjne wyprawy. W ten 
czas, jak w piosence, czekają na nas góry, lasy, morze, czyli mnóstwo 
wrażeń i przygód. Nie jest łatwo wysiedzieć w domu, gdy jest piękna 
pogoda. Już niedługo wakacje i każdego dnia myślimy o tym, gdzie 

pojedziemy i co zwiedzimy. 
Jednak w tym roku wyjątkowo skrupulatnie musimy zaplanować nasze 

wakacje pod kątem bezpieczeństwa w czasie pandemii koronawirusa; ale 
bezpieczne nie oznacza smutne i nudne :) 

Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będą więc wakacje w Polsce. 

 

1. Zabawa ruchowa -Jadę jadę  

https://www.youtube.com/watch?v=aOpEskiyu4A 

2. Karta pracy część 5 

• 5 lat str. 76 

• 6 lat str. 90, 91, 92 

3. Śpiewanie piosenki ,,Przedszkola czas już minął- podejmowanie prób 
samodzielnego śpiewania refrenu. 

4. ,,Rysuj według instrukcji”- zabawa rozwijająca umiejętność orientacji na 

kartce papieru. 

Potrzebujemy:  białą kartkę z bloku rysunkowego, ołówek, kredki, mazaki. 

Dziecko siada przy stoliku, na którym leży kartka papieru i ołówek. Rodzic dyktuje 

dziecko, co ma narysować np. : 

- w górnym lewym roku narysuje słońce, 

- pośrodku kartki narysuje domek, 

- w prawym dolnym rogu narysuj drzewo 

- w górnym prawym rogu narysuj 2 chmurki. 

Na koniec dziecko koloruje kontury kredkami lub mazakami. 

5. Rozmowa na temat ilustracji i odczytanych zdań- książka Olek i Ada na 

szlaku przygód str. 88- 89. 

Dziecko otwiera książkę i ogląda ilustrację. Następnie czyta teksty umieszczone przy 

ilustracjach. 



Dziecko dowiaduje się, gdzie Olek, Ada i ich rodzice planują spędzić wakacje co zamierzają 

robić w wybranych miejscach letniego wypoczynku. Następnie rodzic zwraca uwagę dziecka 

na strój, jaki mają na sobie Olek i Ada, ich rodzice, oraz na ich twarze.  

Rodzic zachęca dziecko do opisywania wszystkich obrazków dłuższymi, złożonymi zdaniami. 

6. Quiz ,,Tak- nie”. 

Rodzic sprawdza, co wiedzą dzieci na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas 

wakacji. Rodzic czyta zdania- jeśli zachowanie w nim zawarte jest bezpieczne- dziecko 

podnosi kciuk w górę, jeśli natomiast zachowanie opisane w tym zdaniu jest niebezpieczne- 

dziecko opuszcza kciuka w dół. 

- Po górach spacerujemy w czasie burzy. 

- Nie zbliżamy się do nieznanych dzikich zwierząt. 

- W lesie można krzyczeć i wyrzucać śmieci. 

- Podczas letnich wypraw należy osłaniać głowę przed słońcem. 

- Na plaży opalamy się od rana do wieczora. 

- W górach wędrujemy po wyznaczonych szlakach. 

- Kąpiemy się w miejscach niestrzeżonych. 

-Zawsze przebywamy blisko dorosłych. 

Bezpieczne wakacje 

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

Bezpieczni na drodze 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/c28587d275363968f34457e76c9ca342_/index.
html 

 Wakacje nad morzem - zasady bezpieczeństwa 

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

 

7. ,,Rady na wakacje”- wykonanie plakatu. Utrwalenie zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach letniego 

wypoczynku. 

Rodzic prezentuje dziecku ilustracje przedstawiające las, góry, morze, miasto. 



 

 

 



 

 

Następnie rodzic wspólnie z dzieckiem zastanawiają się jak bezpiecznie spędzić wakacje w 

danym miejscu. 

Dziecko podaje swoje propozycje bezpiecznych zachowań, a rodzic je  zapisuje na kartce, 

np.: 

 

 Las: zachowujemy się cicho, nie straszymy zwierząt, nie niszczymy roślin, nie 

zbieramy nieznanych grzybów. 

 

 Góry: chodzimy po wyznaczonych szlakach,, zwracamy uwagę na pogodę, która w 

górach jest bardzo zmienna. 

 

Morze- kąpiemy się w miejscach wyznaczonych, w obecności dorosłych, przed 

opalaniem smarujemy się kremem z filtrem. 

 

Miasto: bawimy się daleko od ulicy, nie bierzemy do rąk nieznanych przedmiotów, 

nie oddalamy się od rodziców. 

 

8. Utrwalenie numerów alarmowych. 

 



 

 

 

 

 



9. ,,Japonki”- praca plastyczno- techniczna – dla chętnych 

Potrzebujemy: biała kartka z bloku technicznego, niebieska farba, but należący do dziecka, 

garść piasku, rurki do soku, klej, nożyczki. 

 

 

 

 



 

10. Gra edukacyjna z rybką MiniMini- ,,Na jaką literkę" 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/na-jaka-literke 

 


