
Poniedziałek, 15.06. 

 

Dzień dobry! 

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Wakacje już za pasem więc ostatnie 

tygodnie poświęcimy na rozmowy właśnie o nich. Będziemy mówić o tym gdzie możemy pojechać 

na wakacje ale również czym możemy pojechać. Dzisiaj porozmawiajmy o  tym jak spędzić je 

bezpiecznie. 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z załączników w 

czasie zabawy. 

 

               

 

Bezpieczne Wakacje 

 

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu, wydrukowana karta pracy, kredki. 

 

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć,ale też 

zaśpiewać do znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy 

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..) 

DZISIAJ PONIEDZIAŁEK x 2 

ZNOWU MAMY,   ( tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza) 

NA ZAJĘCIA DO NAS   

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce) 

UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE, 



BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie) 

 

Posłuchaj  piosenki, dzięki której dowiesz  się o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji. 

Zapraszam do zabawy! 

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

 

Teraz przeczytam Ci wiersz. Posłuchaj uważnie. W trakcie czytania wiersza wykorzystujemy 

symbole i gest. 

 

Głowa nie jest od parady 

służyć 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! 

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


 

Przypomnijmy sobie  zasady bezpiecznych wakacji. Czy należy: 

Osłaniać głowę przed dużym słońcem? 

Posmarować skórę kremem z filtrem, przed wyjściem na słońce? 

W czasie burzy szukać schronienia? 

W samochodzie zawsze zapinać pasy? 

 

Zapraszam Cię do wykonania polecenia z karty pracy ( w załączniku). 

 

 

 

 

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres 

mailowy: domowo393@gmail.com 

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy. 


