
16.06.20 Wtorek – Bezpieczne lato 
 

Poproś o przeczytanie wiersza pod tytułem „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. 

 

Jakie plany mają dzieci na wakacje? 

Przeczytaj wyrazy: 

 

morze, góry, wieś, jezioro, las, rzeka 

 
Jakie miejsce chciałbyś zobaczyć latem? 

Gdzie chciałbyś spędzić wakacje? Wybierz i podkreśl jeden z przeczytanych wyrazów. 

Narysuj do niego obrazek na kartce. 

 

 

W czasie letnich zabaw pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. Poproś o przeczytanie wiersza pod 

tytułem „Wakacyjne rady” W. Badalskiej. Zastanów się, dlaczego te rady są takie ważne. 

Porównaj rady z wiersza i rady zapisane obok. Czy są takie same? Zakreśl właściwą odpowiedź:   

TAK      NIE 
 

 

    

 

 

 

 



Głowa nie jest od parady 

służyć musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj                                       Osłaniaj głowę przed ostrym słońcem. 

kiedy słońce pali. 

 

Płynie w rzece woda  

chłodna, bystra, czysta, 

tylko przy dorosłych                                               Kąp się tylko w miejscach dozwolonych,  

z kąpieli korzystaj.                                                  pod opieką dorosłych. 

 

Jagody nieznane  

gdy zobaczysz w borze – 

Nie zrywaj! Nie zjadaj! –                                       Nie zrywaj i nie jedz nieznanych  

bo zatruć się możesz.                                               owoców. 

 

Urządzamy grzybobranie 

jaka rada stąd wynika? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz                               Nie zbieraj grzybów, których nie znasz. 

nie wkładaj go do koszyka. 

 

Biegać boso jest przyjemnie, 

ale ważna rada: 

– idąc na wycieczkę pieszą                                     Na górskie wędrówki zakładaj  

dobre buty wkładaj!                                               odpowiednie buty.                                                                    

 

Posłuchaj kolejnych rad w piosence pod tytułem ”Bezpieczne wakacje”. 

 

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

 

Wykonaj ćwiczenie 1 str.76 i 77. Przeczytaj najpierw każdy zestaw sylab, a potem dopasuj obrazek. 

 

„ Latarnia” – poszukaj drogi w labiryncie. 

 

Dla ciekawych 

Latarnie morskie to znaki nawigacyjne, wskazujące drogę. Wyglądają jak wysokie wieże z małymi 

okienkami. Budowane są na brzegach mórz i bardzo dużych jezior. Wysyłają sygnały świetlne, a w 

czasie gęstej mgły, gdy światło jest mało widoczne – również sygnały dźwiękowe. Latarnie buduje 

się dla bezpieczeństwa statków i podróżujących nimi ludzi. 

Może ktoś z Was odwiedzi w czasie wakacji najwyższą w Polsce latarnię w Świnoujściu? 

Na jej szczyt prowadzi aż 308 schodów. 

                                                           
 

Pokoloruj obrazek latarni tak, żeby była widoczna z daleka. 

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







