
 Na wstępie zagadka:

Kto mi powie, jaki to czas
Gdy przedszkole idzie w las
Mama z Tatą w piłkę grają
I wszyscy się opalają.
W tym magicznym czasie
Grzyby rosną w lesie
Woda ciepła w morzu
W górach też nie gorzej
Lubię taki czas
Mogę długo spać, kto mi powie
Jak ten czas się zowie?
(WAKACJE)

 Rozmowa na temat kończącego się roku przedszkolnego.
Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci z tego roku, który minął?
Z kim najbardziej lubiłeś się bawić? Czym lubiłeś się bawić? 

 Zaproszenie do wspólnej podróży zagadką. Dokąd dzisiaj pojedziemy?
 
Może być niebieskie, szare lub zielone.
Bywa spokojne lub bardzo wzburzone.
Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują,
jego małe fale stopy ich całują. (morze)
 
 Podróż nad morze:
 



 pociągiem (piosenka Jedzie pociąg…); https://www.youtube.com/watch?
v=PjUopo-DJio

 samochodem (z wykorzystaniem krążków); 
https://www.youtube.com/watch?v=PxGgWNgOU-I

 samolotem (piosenka Mucha w Mucholocie); 
https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc

 Zakończenie podróży. „Spotkanie” przy ilustracji przedstawiającej morze.

 Posłuchj odgłosu morza. https://www.youtube.com/watch?v=5CS_sySo-aU

 Jakie rzeczy spakowałam nad morze dlaczego, będą mi one potrzebne?
 
(okulary, czapka z daszkiem, woda mineralna, krem z filtrem, koło do pływania, 
wiaderko itp.).

 „Bezpieczeństwo to podstawa, gdy nad morzem jest zabawa” - praca z ilustracjami
i filmem: wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas kąpieli w morzu.

Bezpieczne wakacje nad wodą - film 
edukacyjny
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
 



Rozmowa z wykorzystaniem ilustracji. Odwoływanie się do wiedzy i doświadczeń 
dzieci.



 
 „Flaga ratownika” - poinformowanie dzieci, na czym polega praca ratownika i co 
oznaczają kolory flag:
 

 „Czerwona”  - zakaz kąpieli.

 „Biała” - kąpiel dozwolona.

 

Przypomnienie zasad bezpiecznych wakacji, poprzez odpowiedź na zadane pytanie 
tak lub nie.

• Czy można wchodzić do wody bez wiedzy i opieki rodzica?
• Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem przed wyjściem na słońce?
• Czy biała flaga oznacza, że można się kąpać?
• Czy na plaży można zakopać śmieci?
• Czy w czasie burzy można spacerować po plaży?
• Czy jeśli się zgubimy, możemy prosić o pomoc nieznajomego pana?
• Czy dzieci powinny mieć rękawki i koła ratunkowe?



KA, k – 30 /dz.4letnie/
KA, k – 16 /dz.5letnie/
KP3, str.79-80 /dz.4letnie/
KP4, str.53-55 /dz.5letnie/
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