
Środa 24.06  Klasy 0 

,,Na zawsze zapamiętasz”  

Cele: 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad i nienarażania się na niebezpieczeństwo w 

okresie wakacji, 

 rozwijanie pamięci i uwagi  

1.Dziś na początek trochę przypomnienia. Przed tobą nr alarmowe, popatrz na nie, 

przeczytaj i powiedz do kogo należą? 

999 

998 

997 

112 
2. Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie wiersza  i sprawdź czy dobrze dopasowałeś nr 

alarmowe 

„Bezpieczne wakacje” A. Bober 

 

Gdy na wakacjach z rodzicami wypoczywasz, 

Dużo niezwykłych przygód przeżywasz. 

 

Nie zapomnij jednak o rzeczy ważnej, 

By bezpieczeństwo zachować w sytuacji każdej. 

 



Przez ulicę przechodź tylko na pasach zebry, 

Na zielonym świetle i rozglądając się bez przerwy. 

 

Wychodząc na słońce, nakrycie głowy zakładaj, 

A na całe ciało krem przeciwsłoneczny nakładaj. 

 

Podczas kąpieli, bądź zawsze pod okiem dorosłego, 

By żaden wypadek nie zdarzył Ci się kolego. 

 

Podczas burzy, nie wybieraj się w góry, 

A także gdy za oknem, krajobraz jest szaro- bury. 

 

W pobliżu ulicy się nie baw nigdy, 

By samochód, autobus czy tramwaj nie zrobiły Ci krzywdy. 

 

Będąc w lesie, śmieci nie wyrzucaj, 

Nie rozpalaj ogniska i ciszy nie zakłócaj. 

 

Nie przyjmuj też nic od nieznajomego, 

Bo przydarzyć może Ci się coś bardzo niedobrego. 

 

O numerach alarmowych nie zapominaj, 

Niech je wraz z Tobą powtórzy cała rodzina. 

 

997- to telefon na policje, 

tam niepokojące sytuacje możesz zgłosić wszystkie. 

 

998- wykręcasz, gdy pożar zauważysz, 

bo wtedy dodzwonisz się do pożarnej straży. 



 

999- to numer na pogotowie, 

dzwoniąc tam możesz innym i sobie uratować zdrowie. 

 

Gdybyś jednak, tych wszystkich numerów nie umiał zapamiętać, 

Wystarczy o jednym ogólnym numerze pamiętać.  

 

112- tam możesz wszystko zgłosić  

i o każdy rodzaj pomocy poprosić. 

 

A teraz postaraj się odpowiedzieć na pytania: 

 O czym należy pamiętać, gdy wychodzisz na słońce? 

 Czego nie należy  robić na wycieczce w lesie? 

 W jakim miejscu przechodzimy przez ulicę? 

 Czy można przyjmować prezenty od osób których nie znasz? 

3. Na wakacjach – zabawa ruchowa. Udasz się w podróż wakacyjną, wykorzystując różne 

środki lokomocji.  Popatrz na obrazki a następnie spróbuj naśladować każdy z środków 

transportu, oraz odgłosy jakie wydaje.  

 

 



 

 

 

 

  

 



4. Wykonaj kartę pracy  cz. 4 str. 75. Jeśli potrafisz przeczytaj samodzielnie tekst.  Następnie 

dokończ kolorować kredki wg. podanego rytmu.  
5.  Przygotuj biały karton i kredki. Posłuchaj i rysuj zgodnie z poleceniem: 

 Narysuj w prawym górnym rogu kartki słoneczko. 

 Narysuj w lewym dolnym rogu kartki kwiatka. 

 Narysuj w lewym górnym rogu kartki chmurkę. 

 Narysuj w prawym dolnym rogu kartki drzewo.  

 A teraz dorysuj wszystko to, co kojarzy ci się z wakacyjnym wyjazdem.  

Życzę miłej zabawy i pracy. 

 

Dla chętnych 

1. Dokończ zdania: 

 W naszej grupie najbardziej lubiłem… 

 W naszej grupie najbardziej zapamiętam… 

 Będę wspominać… 

2. A teraz otwórz karty pracy cz. 4 str. 76. W pustej ramce narysuj to, co 

najbardziej podobało ci się, gdy byliśmy razem w szkole. Następnie wskaż 

obrazki, zgodnie z kolejnością pór roku.  

 

 

 


