
BEZPIECZNE WAKACJE 

1. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami więc warto przypomnieć sobie 

kilka zasad bezpiecznego zachowania podczas wakacyjnych wypraw. 

Posłuchajcie wiersza „Bezpieczne wakacje” a następnie spróbujcie 

dopasować jego fragmenty do odpowiednich ilustracji ☺. 

 

Lato, słońce, wiatr i woda –                                                                                         

wakacyjny czas!                                                                                                                        

Morze, góry i przygoda                                                                                                                        

Nic nie zatrzyma nas!  

 

• Chcesz pojeździć na rowerze!                                                                                                     

Może włożyć rolki, wrotki? -                                                                                                     

Nie zapomnij o swym kasku.                                                                                                     

Wkładaj szybko, ten nowiutki!                                                                                                 

Tam - na ścieżce rowerowej -                                                                                                     

z tobą wiatr i słońca blask…                                                                                                    

W ochraniaczach jest bezpieczniej -                                                                                         

jedziesz śmiało, błyszczy kask! 

• Na wycieczkę wyruszamy.                                                                                                         

Łatwo zgubić się w tym tłumie.                                                                                                   

– od grupy się nie odłączamy! -                                                                                                 

To przedszkolak już rozumie. 

• Szumu drzew chciałbyś posłuchać?-                                                                                           

Na wędrówkę idź w głąb lasu,                                                                                                    

lecz dokładnie okryj kostki,                                                                                                         

by nie było ambarasu.                                                                                                               

Na komary, osy, kleszcze                                                                                                             

miej baczenie! – uwierz mi ! -                                                                                                    

więc olejkiem się zabezpiecz,                                                                                                       

by spokojnie dalej iść. 

• Podróż autem planowana?                                                                                                       

więc dokładnie zapnij pasy,                                                                                                        

byś bezpiecznie mógł pokonać                                                                                                     

kilometry długiej trasy.  

• Kiedy w górach będziesz wreszcie,                                                                                         

patrz na skały, zieloności -                                                                                                         

i pamiętaj, że tu jesteś                                                                                                                

tylko chwilę gór tych gościem.                                                                                                  



Wędruj nad potokiem cicho,                                                                                                   

wsłuchuj się w melodię gór.                                                                                                        

Nie krzycz – bo obudzisz licho.                                                                                                 

Nie śmieć – bo rozgniewasz bór. 

• Latem w słońcu ziemia cała,                                                                                                                                        

czasem niebo zsyła żar.                                                                                                               

Ty weź czapkę, krem do ciała -                                                                                               

poznaj plażowania czar!                                                                                                             

Gdy nad wodą wczasujemy,                                                                                                     

co dzień czeka kąpiel, plaża.                                                                                                      

Nie wchodź jednak sam do wody,                                                                                              

bo nieszczęście też się zdarza.                                                                                                    

Z mamą, tatą pływaj śmiało,                                                                                                       

ciesz się słońcem i przygodą,                                                                                                  

lecz powtarzam z całą mocą:                                                                                                        

- Nie ma żartów z wielką wodą!  

 

Lato, lato nie trwa wiecznie,                                                                                                           

choćbyś chciał zatrzymać czas.                                                                                                     

Baw się dobrze, lecz bezpiecznie,                                                                                                   

czy to morze, góry, las.   

 

2.   „Idą wakacje”-  śpiewamy i tańczymy do gorących rytmów piosenki 

Majki Jeżowskiej ☺ . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E        
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