
Temat dnia : Bezpieczne wakacje. 

 

Edukacja społeczna-  

 

PRAWDA CZY FAŁSZ ? 

 

1. Lato jest najcieplejszą porą roku, letnie dni są długie, a noce krótkie. 

2. Przed komarami chronią nas tabletki przeciwbólowe. 

3. Lato rozpoczyna się 22 czerwca, a kończy się 23 września. 

4. Latem należy wypić w ciągu dnia kilka szklanek niegazowanej wody mineralnej. 

5. W miejscach niedozwolonych można się kąpać tylko pod opieką dorosłych. 

6. Między godziną 11 a 15 nie należy opalać się, bo w tych godzinach słońce jest najbardziej 

niebezpieczne dla zdrowia. 

7. W czasie burzy należy schronić się pod drzewem. 

8. Wędrując po górach trzymaj się tylko oznakowanych szlaków. 

9. Nie głaszcz dzikich zwierząt, które łaszą się do ciebie, bo mogą być chore na wściekliznę. 

10.Gdy jesteś mocno rozgrzany słońcem i zabawą, natychmiast ochłodź się wskakując do zimnej 

wody. 

 

Odgaduję zagadki. 

 

Czy wiesz, jak ta pora roku zwie się pośród ludzi, 

gdy słonko późno spać idzie, a wcześnie się budzi. 

 

Słonecznie, gorąco zaczęły się żniwa 

czy wiesz, jak ta pora roku się nazywa? 

 

Jak czapka przed zimnem chroni głowę, 

tak od wypadku chroni nas światło........................ 

 

Jeśli nie ma chodnika, każdy wie, że chodzić trzeba tam, 

gdzie drogi strona................... . 

Stoją przy drodze kierowcą ku przestrodze, 

obrazki na ich twarzach rozmaite, 

czyta kierowca zamiast liter. 

 

Edukacja polonistyczna- 

 

 Uzupełnianka wyrazowa. 

- Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami, przepisz starannie do zeszytu 

 

Spacerując po leśnych ścieżkach, należy ............  na mieszkające w lesie zwierzęta. Nie wolno ........... 

napotkanych w lesie zwierząt. Nie wolno do nich ..................  Nie wolno ..................  nieznanych 

owoców leśnych. 

 

/ spacerować, uważać, śpiewać, wołać, drażnić, krzyczeć, zrywać, jeść, pić, zbliżać się, dotykać, 

fotografować, polować / 



 

 

 

Wakacyjne rady. 

Zadaniem  jest ułożenie zdań z części, tak, aby utworzyły rady dla pasażerów. 

 

 

Dzieci powinny siedzieć na tylnych siedzeniach w 

Wszyscy pasażerowie powinni być przypięci 

Nie wolno wyrzucać przez okno samochodu 

Wszystkie bagaże należy zapakować 

W czasie jazdy nie wolno 

Nie należy ograniczać widoczności 

 

żadnych przedmiotów. 

do bagażnika. 

specjalnych fotelikach. 

pasami bezpieczeństwa. 

prowadzącemu samochód. 

przeszkadzać kierowcy. 

 

 

 Rozsypanka wyrazowa – z rozsypanki wyrazowej ułóż zdania: 

 

 

* Zawsze dorosłym wychodzisz dokąd mów 

/ Zawsze mów dorosłym dokąd wychodzisz. / 

* Nie samotnie oddalaj się grupy od 

/Nie oddalaj się samotnie od grupy. / 

* strzeżonych tylko miejscach w Kąp się 

/ Kąp się tylko w miejscach strzeżonych. / 

* pływaj obfitym Nie posiłku po 

/ Nie pływaj po obfitym posiłku. / 

* szlaków Nie oznakowanych zbaczaj z 

/ Nie zbaczaj z oznakowanych szlaków. / 

 

 

 

 Sprawdź swoją wiedzę. 

Zestaw pytań : 

- Jeśli droga nie ma chodnika, to po której stronie chodzą piesi i dlaczego? 

- Co musisz zrobić, aby być o zmierzchu lepiej widoczny na drodze? 

- Dlaczego latem powinno się nosić białe lub jasne ubrania? 

- Dlaczego latem należy wypić w ciągu dnia kilka szklanek niegazowanej wody mineralnej? 

- Jakich zasad należy przestrzegać przebywając na słońcu? 

- Jakich zasad należy przestrzegać podczas wędrówek po górach? 

- Jakich zasad należy przestrzegać podczas wycieczek do lasu? 

- Kiedy można jeździć po drogach publicznych rowerem? 



- Dokończ zdania : Nie baw się piłką.......................... Gdy zgubisz się w dużym sklepie to 

.......................... Czapka z daszkiem chroni przed ............................. 

- O jakich zasadach należy pamiętać korzystając z urządzeń elektrycznych? 

- Dokończ zdania : Ubieram się odpowiednio do....... Nie biorę słodyczy od ................ Przez jezdnię 

przechodzę w .................... . 

- Dokończ zdania : Światło żółte znaczy .................... Po chodniku chodzimy .................. Po poboczu 

chodzimy ...................... . 

 

 

Dyskusja : 

W czasie letnich zabaw – bądź uważny i rozsądny. 

Przechodź przez jezdnię – w wyznaczonych miejscach. 

Poza miastem chodź – lewym poboczem szosy. 

Nie oddalaj się – od grupy lub opiekunów. 

W lesie nie pal ognisk – i nie płosz zwierząt. 

Zbieraj owoce leśne i grzyby, - które dobrze znasz. 

Chroń swoje ciało – przed nadmiernym ogrzaniem. 

 

Edukacja plastyczna –  Bezpieczne wakacje – spośród omawianych zagadnień wybierz jeden i narysuj 

plakat dla swoich kolegów przedstawiający bezpieczne wakacje. 

Wychowanie fizyczne – powtórz zestaw poznanych ćwiczeń ruchowych. 


