
Grupa 3-4 latki.
Krąg tematyczny: Bezpieczne wakacje.

Witajcie Kochani, w ostatnim tygodniu naszych zdalnych spotkań. Wakacje tuż tuż…. 
Musimy więc poświęcić trochę czasu na omówienie jak bezpiecznie przez nie przebrnąć. 
W tym tygodniu również będziemy celebrować bardzo ważne święto, jakim jest Dzień Ojca. 
Zaczynajmy więc….

• Składanie w całość obrazka przedstawiającego różne miejsca letniego wypoczynku według wzoru.
Będziemy potrzebować obrazki lub zdjęcia przedstawiające różne miejsca letniego wypoczynku np.
morze, las, góry, wieś, miasto. Można użyć zamieszczone poniżej fotografie. Rodzic układa na stole
obrazki przedstawiające różne miejsca letniego wypoczynku. Dziecko podaje ich nazwy. Następnie 
Rodzic wręcza dziecku takie same obrazki, ale przecięte na kilka części. Dziecko, przyglądając się 
wzorowi, składa obrazek w całość. Zastanawia się, jaką czynność w tym miejscu lubią wykonywać 
najchętniej. 





• Słuchanie wiersza Barbary Kosmowskiej „Podjudzajka”. Rodzic czyta dziecku wiersz. 

Zawsze jadę na wakacje w towarzystwie podjudzajki. 
To istotka bardzo sprytna, pewnie rodem z jakiejś bajki. 
I ma ulubione zdanie, gdy na pomysł wpadam zły, 
Mówi: – Zrób to, zrób kochanie. I nie słuchaj swojej mamy!
Podjudzajka mnie podjudza, zakłócając letnie sny. 
Wykąp się na dzikiej plaży, może się nieszczęście zdarzy? 
Będzie potem płacz i łzy! 
Rozpal dziś ognisko w lesie, 
To się szybko wieść rozniesie, kto z ostrzeżeń ważnych kpi! 
Schowaj się przed mamą w sklepie, niech cię szuka i oblepi plakatami wszystkie drzwi! 
Wymknij się po cichu z domu, 
Nie mów o tym nic nikomu. 
Zgub się w tym okropnym mieście, będzie działo się nareszcie, będzie świetnie, mówię ci! 
A ja śnię, że tak się dzieje, że drżę cała i truchleję, 
I gdy budzę się nad ranem, pytam moją biedną mamę, 
Czy niegrzeczna byłam znów? 
Czy uciekłam, zaginęłam, gdzieś przepadłam i zniknęłam w gąszczu moich strasznych snów? 
Nic z tych rzeczy! – mówi mama. 
– To nie wakacyjny Dramat, tylko podjudzajki gra.
Kto rodziców zawsze słucha, nie chochlika i kłamczucha, ten wakacje piękne ma! 

• Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje pytania: 
− Kim była podjudzajka? 
− Do czego podjudzajka namawiała dzieci? 
− Dlaczego nie warto słuchać podjudzajki? 



• Wysłuchanie piosenki Zozi „Bezpieczne wakacje” link do piosenki: 
https://youtu.be/W4RHyjQLfCM 

Tekst piosenki:

"Bezpieczne wakacje"

 
Już idzie lato, idą wakacje

 Będzie zabawa, będą atrakcje
 Będzie wspaniale, będzie bajecznie

 Kiedy wakacje miną bezpiecznie
 

Moja mama musi wiedzieć, gdy wychodzę z domu
Mam w pamięci zawsze do niej numer telefonu

Zanim wyjdę, to przez okno sprawdzam stan pogody
 I ubieram się dla zdrowia, no i dla wygody

 
Już idzie lato, idą wakacje

 Będzie zabawa, będą atrakcje
 Będzie wspaniale, będzie bajecznie

 Kiedy wakacje miną bezpiecznie
 

Znam zasady bezpiecznego ulic przechodzenia
Gdy mnie nagle burza łapie, to szukam schronienia

Choćby nie wiem jak był miły, z obcym nie pogadam

Dokąd idę i gdzie mieszkam, to nie jego sprawa
 

Już idzie lato, idą wakacje
 Będzie zabawa, będą atrakcje

 Będzie wspaniale, będzie bajecznie
 Kiedy wakacje miną bezpiecznie

 
Na wycieczce w samochodzie muszę zapiąć pasy
 A gdy słońce mocno świeci lubię głowę nakryć

Kiedy upał jest ogromny piję dla ochłody
Zły to pomysł, by na główkę skakać gdzieś do wody

 
Już idzie lato, idą wakacje

 Będzie zabawa, będą atrakcje
 Będzie wspaniale, będzie bajecznie

 Kiedy wakacje miną bezpiecznie

• Prezentacja poniższych kart i rozmowa na temat jak należy zachowywać się bezpiecznie podczas 
wakacji.

https://youtu.be/W4RHyjQLfCM








• Wykonanie plakatu „Bezpieczne wakacje”. Ustalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących 
w różnych miejscach letniego wypoczynku. Będziemy potrzebować: obrazki lub zdjęcia 
przedstawiające morze, góry, las. miasto, biały arkusz papieru w formacie A1 lub A2, czarny 
flamaster. 
Rodzic rozkłada na podłodze duży arkusz białego papieru. Dzieli go na cztery kolumny (rysuje 
czarnym flamastrem linie). W dłoni trzyma obrazki lub zdjęcia przedstawiające morze, góry, las, 
miasto. Dziecko losuje obrazek i podaje nazwę widniejącego na nim środowiska przyrodniczego. 
Rodzic nakleja obrazek na biały karton. Pyta np.: Jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać 
podczas pobytu nad morzem? Czego nie wolno robić? Zapisuje odpowiedzi dzieci na białym 
kartonie pod obrazkiem. W podobny sposób omawia i zapisuje zasady bezpiecznego wypoczynku 
w pozostałych miejscach. 

• "Morskie zagadki". Rodzic czyta zagadki, dziecko próbuje odgadnąć jak najwięcej.

Może być niebieskie, szare lub zielone.
Bywa spokojne lub bardzo wzburzone.
Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują,
jego małe fale stopy ich całują.
(morze)

Gdy do ucha ją przyłożę,
morza szum powróci do mnie.
W tej skorupce małe morze
lato może nam przypomnieć.
(muszelka)

Można na niej się opalać,
zamki z piasku też budować.
Gdy się znudzi, można z mamą
brzegiem morza spacerować.
(plaża)

Świecę mocno dzionek cały,
żeby wszystkim ciepło dać.
By zobaczyć, jak przychodzę,
trzeba bardzo wcześnie wstać.
(słońce)

Zbierane na plaży
brązowe kamyki.
Pięknie zdobią nam pierścionki
albo naszyjniki.
(bursztyny)

Jest lekkie, okrągłe
i do nadmuchania.
Przyda się każdemu
w nauce pływania.
(koło ratunkowe) 



• Karta pracy, cz. 2,  nr 61.
Dziecko: − ogląda obrazek, mówi co przedstawia, koloruje go, − odszukuje w naklejkach obrazki 
ryb, nakleja je w akwariach tak, aby w każdym akwarium były takie same rybki. 



• Smakowita praca plastyczna na upalne dni „Lody”.
Będziemy potrzebować:

1. płatki kosmetyczne,
2. farby,

3. woda,

4. pipetki,

5. kolorowy papier techniczny,

6. brązowa pianka,

7. nożyczki,

8. brokat oraz kamyki i inne ozdoby do dekoracji

Przygotowanie naszych lodów to wieloetapowa praca. Najpierw trzeba zabarwić waciki, które będą 
naszymi kulkami lodów. Wystarczy odrobinę farby rozcieńczyć wodą, a następnie taką miksturą 
polewać waciki. Zabawa w wylewanie kolorowej wody pipetką bardzo spodoba się dzieciom. Tak 
przygotowane waciki trzeba wysuszyć. Najlepiej jest to zrobić na słońcu, wystarczy wystawić na 
balkon na 2/3 godziny  i gotowe. W międzyczasie można przygotować pozostałe elementy. Z pianki
lub papieru technicznego wycinamy rożki (wafelki) i naklejamy na kolorowe kartki. Potem 
nakładamy już tylko lody i dekorujemy według smaku :)



• Kolejnym naszym zadaniem będzie wykonanie kartki dla Waszych Tatusiów, którą będziecie 
mogli wręczyć w dniu ich święta.

Najpierw udekorujcie krawat dla Tatusia najpiękniej jak potraficie, Mama na pewno przyjdzie Wam
z pomocą. Możecie użyć dowolnej techniki i materiałów. Może to być plastelina, bibuła, farby, 
mazaki, kredki itp.



Poniżej znajdziecie inne pomysły dla chętnych na Dzień Ojca, a w załączniku kolorowanki 
pt. „Bezpieczne wakacje. 
Z naszej strony to wszystko, życzymy Wszystkim Dzieciom udanych i bezpiecznych wakacji. 
Dokładamy się również do życzeń z okazji Dnia Ojca i życzymy wszystkim Tatusiom przede 
wszystkich zdrowia, szczęścia, pociechy z rodziny, uśmiechu każdego dnia, radości i miłości! 




