17.06.2020
Temat: Bezpieczeństwo na wakacjach
Środki dydaktyczne: przedmioty kojarzące się z wakacjami, zielona i czerwona kartka
Cele:
- poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wakacji
- rozumie potrzebę opieki dorosłego podczas wakacji
Zadanie 1
Rodzic ukrywa z wybranym pomieszczeniu przedmioty kojarzące się z wakacjami. Zadaniem
dziecka jest odnaleźć te przedmioty.
Zadanie 2
Wysłuchanie wiersza:
Na wakacje ruszać czas
Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.
A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.
Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het- do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby
albo w rzece łowić ryby.
Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.
Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.
Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.

Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato.

Rozmowa na podstawie wiersza.
Zadanie 3
„Uwaga światło” – zabawa ruchowa.
Dzieci reagują odpowiednio na kolory prezentowane przez rodzica (kolorowe kartki).
Czerwone światło – stój, zielone światło idź. Zmianę świateł oznajmia rodzic. Jeśli dziecko
się poruszy na świetle czerwonym odpada z zabawy.

Zadanie 4
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji:
Wysłuchanie wiersza „Wakacyjne rady” W. Bodalskiej:
Głowa nie jest od parady
służyć musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj
kiedy słońce pali.
Płynie w rzece woda
chłodna, bystra, czysta,
tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.
Jagody nieznane
gdy zobaczysz w borze Nie zrywaj! Nie zjadaj! bo zatruć się możesz.
Urządzamy grzybobranie
jaka rada stąd wynika?
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz
nie wkładaj go do koszyka.
Biegać boso jest przyjemnie,
ale ważna rada:
- idąc na wycieczkę pieszą
dobre buty wkładaj!

Rozmowa z dzieckiem na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji.
Przypomnienie numerów alarmowych 112, 999, 998, 997.
Zadanie 5
Wspólne oglądanie bajki: Reksio Ratownik:
https://www.youtube.com/watch?v=RNUJ2Hp8SVk
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