
1. Posłuchaj piosenki

ZoZi - BEZPIECZNE WAKACJE

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 
O czym jest piosenka?

2. Zabawa „Wyruszamy w podróż”
O czym należy pamiętać , gdy wyrusza się w podróż? (krem z filtrem, klocki, koło ratunkowe, krem
na komary, itp.)

– w góry
– nad morze
– do lasu
– nad wodę
– na łąkę
– itp.

Jakimi środkami transportu można udać się w podróż?
Co możemy robić na wakacjach?
3. Wiersz „Wakacyjne rady” 

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! 

Pytania:
1. Jakie rady znalazły się w wierszu?
2. Dlaczego te rady są takie ważne?
3. Co się może stać, gdy nie będziesz przestrzegał tych rad?
4. Jakie inne rady dałbyś innym?

4. Zabawa „Przestrzegaj zasad”
Przypomnij sobie numery alarmowe i przyporządkuj je do odpowiedniej ilustracji.

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


999    998       997         112

5. Praca z Kartą Pracy nr 4, strona 45 a i b.
6. Jestem bezpieczny” – mini quiz

TAK lub NIE (podkreślenie czerwoną kredką zdania fałszywego, a na zielono prawdziwego)

• Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem, przed wyjściem na słońce?
• Czy w lesie można palić ognisko?
• Czy biała flaga oznacza, że można się kąpać?
• Czy na plaży można zakopać śmieci?

Czy w górach można spacerować w klapkach?

• Czy w każdym miejscu można skakać na główkę do wody?
• Czy w górach należy zawsze iść wyznaczonym szlakiem?
• Czy podczas jazdy na rowerze należy mieć kask?

Czy w czasie burzy można stać pod drzewem?

• Czy jeśli się zgubimy, możemy prosić o pomoc nieznajomego pana?
• Czy dzieci powinny mieć rękawki i koła ratunkowe?
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