
Scenariusz zajęć zintegrowanych klasy I 

24.06.2020. (środa) 

☺  

Dzień dobry, w środę -  24  czerwca. 

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a tym czasem przypomnij sobie 

kilka zasad by bezpiecznie spędzić czas podczas wakacji.  

To naprawdę ważne!  

 

 

1. Na dobry początek posłuchaj uważnie piosenki: 

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

 - jakie zasady zapamiętałeś? 

2. Przyjrzyj się obrazkom i przeczytaj tekst pod nimi:  

 

 

 

Dodatkowo pamiętaj: 

By kąpać się tylko w wyznaczonych miejscach pod opieką rodziców. 

Używaj kremów do opalania. 

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


Nie oddalaj się z nieznajomym.  

Nie bierz jedzenia od nieznajomego.  

Nie otwieraj drzwi nieznajomemu. 

Nie nawiązuj kontaktu z osobą nieznajomą przez internet. 

Po powrocie z wycieczki zawsze dokładnie umyj ręce i obejrzyj swoje 

ciało i ubranie. 

Jadąc na rowerze, załóż kask.  

Dostosuj ubranie do pogody i miejsca w które się wybierasz.  

Pamiętaj o zasadach ruchu drogowego podczas przechodzenia przez 

jezdnię.  

W czasie burzy: 

– zamknij okna i drzwi, 

– nie korzystaj z urządzeń podłączonych do prądu, 

– wyłącz telefon komórkowy, 

– nie wychodź z domu na zewnątrz, 

– jeżeli kąpiesz się w jeziorze lub morzu, szybko wyjdź z wody i 

schowaj się w bezpiecznym 

miejscu, 

– oddal się od słupów wysokiego napięcia. 

Pamiętaj o zasadach ruchu drogowego podczas przechodzenia przez 

jezdnię. Przechodź przez ulicę na 

zielonym świetle. Jeśli nie ma sygnalizacji, kilkakrotnie się rozejrzyj. 

Noś światła odblaskowe, gdy jest 

ciemno. 

 



3. Dla chętnych: utwórz listę lub plakat zasad zachowania 

bezpieczeństwa podczas wakacji. 

4. Teraz troszkę matematyki:  

• Jest poniedziałek 6 lipca. Janek wyjeżdza na wakacje za 4 

dni. Sprawdz w kalendarzu, który to będzie dzień 

tygodnia? 

• Grześ jeździł na rowerze przez 2 godziny i wrócił do domu 

o 11.00. O której godzinie chłopiec wyszedł na rower? 

5. Otwórz zeszyt ćwiczeń, cz. 4, ćw. 1, str. 76) 

Przypomnij, w jakich sytuacjach należy korzystać z numerów 

alarmowych. 

 

6. Następnie wykonaj ćw.2 i 3 str. 76 oraz ćw. 1 i 2 str. 77.  

7. Na zakończenie obejrzyj 2 filmiki na temat: 

 

bezpieczeństwa nad wodą  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

 

oraz bezpieczeństwa w górach  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio

