
Piątek  26.06.2020 

Temat: Pożegnania nadszedł czas. 

Witam Was w kolejnym dniu. Uśmiechnijcie się zaczynam y WAKACJE !!! 

1. Rozmowy na temat ilustracji i odczytanych zdań. 

Dziecko otwiera książkę Olek i Ada na szlaku przygód str. 96. Ogląda ilustrację i 

opowiada co ona przedstawia. Odczytuje krótkie tekstu umieszczone obok obrazka.  

Rodzic zadaje dziecku pytania pomocnicze: 

- jak wygląda Ada? 

- co czuje Ada? 

- jaką minę ma Ada? 

- jak wygląda Olek? 

- jak czuje się Olek na ilustracji? 

 

• 6 latki : Rodzic uświadamia dziecku, że nadchodzą wakacje, a po wakacjach 

pójdzie ono już do 1 klasy. 

 

2. Wykonanie pracy plastycznej ,,Moje wspomnienia z przedszkola”. 

Rodzic zachęca dziecko do przedstawienia swojego najlepszego wspomnienia z 

przedszkola w pracy plastycznej. Proponuje żeby dziecko zamieniło się w artystę i 

namalowało obraz. Przypomina o zawarciu w pracy jak największej liczy szczegółów, 

rozplanowaniu elementów na całej powierzchni kartki. 

3. Śpiewanie piosenki ,,Przedszkola czas już minął”. 

4. Chętne dzieci mogą zagrać w grę online: 

-  ,, Podziel po równo”- gra z rybką MiniMini 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/podziel-rowno?fbclid=IwAR1OItz_RoVsZJ-
Od0v0ZZ7bidMzkxq0oSMcInb_YPnE_t8tJAeUJpBsLaY 

- ,,Abecadło”- gra z rybką MiniMini- link do gry w aktualnościach. 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/abecadlo?fbclid=IwAR1ur53tNYSfUL3fd-
vCn8MNZT8vmEvDKilA2EqrDK0vvwnMIWEm9AxqbdM 

 
Hurra wakacje ! 

 



Zakończył się rok szkolny i rozpoczniecie zasłużone i wyczekiwane 
wakacje. Wakacje kojarzą się z przygodami, wolnym czasem spędzanym w 
różnych miejscach w kraju i za granicą. Jednak wakacje nie zwalniają Was 

od dbania o swoje bezpieczeństwo. 

 

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniście kierować się, aby 
bezpiecznie je spędzić : 

 

• Zawsze informujcie rodziców, gdzie i z kim przebywacie, 

• Noście ze sobą numer telefonu do rodziców, 

• Pamiętajcie o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – 
przechodźcie na pasach dla pieszych i na zielonym świetle, 

• Do zabawy wybierajcie zawsze miejsca oddalone od jezdni, 

• Nie rozmawiajcie z obcymi, 

• Poinformujcie rodziców, gdyby ktoś Was zaczepiał, 

• Nie oddalajcie się z nieznajomymi, nie wsiadajcie z nimi do samochodu 
i nie bierzcie żadnych słodyczy, 

• Kąpcie się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych 
i bezpiecznych kąpieliskach, 

• Nie wchodźcie do wody bez opieki osoby dorosłej, 

• Nie pływajcie w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr, 

• Pamiętajcie o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pijcie dużo 
wody i zawsze noście nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz 
posmarujcie się kremem z filtrem, 

• Zadbajcie o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask 
ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie 
wycieczki w góry, 

• Nie oddalajcie się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo 
się zgubić, 

• Podczas górskich wycieczek nie schodźcie ze szlaków, 

• Podczas spacerów po lesie stosujcie preparaty odpędzające owady i 
kleszcze,  

• Nie rozpalajcie ognisk w lesie, 

• Pamiętajcie, że niektóre rośliny i grzyby są trujące, 

• Bądźcie rozsądni i zachowajcie umiar we wszystkim, co robicie. 
Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą nic 
dobrego!  

• Zawsze mówcie "NIE", gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i 
propozycjami swoich kolegów!  - w ten sposób dbacie o swoje 
bezpieczeństwo. 

                                                
 Pamiętajcie! 

 Nadal istnieje zagrożenie zakażenia koronawirusem! 

• Często myjcie ręce, a w miejscach publicznych dezynfekujcie, 

• Nie podawajcie dłoni i unikajcie uścisków, 



• Unikajcie dotykania nosa, ust i dłoni, 

• Podczas kaszlu i kichania zakrywacie usta łokciem, 

• Odpowiednio się odżywiajcie i pijcie dużo wody, 

• Noście maseczki ochronne. 

 

Zarówno kiedy poczujecie się zagrożeni, jak i w razie popełniania 
przestępstwa,  nie wahajcie się zwrócić o pomoc! 

  
Przydatne numery:  

112- Numer Alarmowy, 

999 – Pogotowie Ratunkowe, 

998 – Straż Pożarna, 

997 – Policja, 

985 – Ratownictwo Morskie –WOPR i Górskie – GOPR, TOPR 

 


