
Scenariusz zajęć wakacyjnych

Data: 7.07.2020 r.
Grupa: wszystkie dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Pałacyk”

Temat dnia:   „Zasady bezpiecznego wypoczynku” - /KnaO/

Cele ogólne:
- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego wypoczynku w 
lesie, w górach, nad wodą, na drodze
- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu.
- ukazanie piękna różnych stron Polski

Cele operacyjne: 
Dziecko
- zna zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,
- zna wybrane znaki ostrzegawcze, z jakimi może się spotkać w czasie
wakacji,
- zna numery alarmowe,

Metody:
 - słowna: rozmowa, opis słowny
 - oglądowa: obserwacji i pokazu
 - czynna: zadań stawianych dziecku i praktycznego działania

Środki dydaktyczne  : 
Wiersz „Bezpieczne wakacje”, zdjęcia, piosenka „Wakacji czas”, 
numery alarmowe, filmik edukacyjny „Jak należy zachować się nad 
morzem” oraz „Jak należy zachować się w górach”, farby, pędzel, 
kubek, woda, kartka

Bezpieczeństwo podczas wakacji to ważna sprawa. 

Przeczytajcie z rodzicami wiersz, dzięki  któremu utrwalicie zasady
przestrzegania bezpieczeństwa podczas wakacji.



1. WIERSZ „BEZPIECZNE WAKACJE”

Gdy na wakacjach z rodzicami wypoczywasz,
Dużo niezwykłych przygód przeżywasz.
Nie zapomnij jednak o rzeczy ważnej,

By bezpieczeństwo zachować w sytuacji każdej.

Przez ulicę przechodź 

tylko na pasach zebry,

Na zielonym świetle

 i rozglądając się 

bez przerwy.



Wychodząc na słońce, 

nakrycie głowy zakładaj,
A na całe ciało 

krem przeciwsłoneczny
 nakładaj!



Podczas kąpieli, bądź zawsze pod okiem dorosłego,



By żaden wypadek nie zdarzył Ci się kolego.

Podczas burzy, nie wybieraj się w góry,



A także, gdy za oknem, krajobraz jest szaro - bury.

W pobliżu ulicy się nie baw nigdy,



By samochód, autobus czy tramwaj nie zrobiły Ci
krzywdy.

Będąc w lesie, 
śmieci nie wyrzucaj,
Nie rozpalaj ogniska
 i ciszy nie zakłócaj.

Nie przyjmuj też 
nic od nieznajomego,

Bo przydarzyć może Ci się 
coś bardzo niedobrego.





O numerach alarmowych
nigdy nie zapominaj,
Niech je wraz z Tobą

 powtórzy cała rodzina!

997 - to telefon na policję, tam niepokojące sytuacje możesz 

zgłosić wszystkie.

998 - wykręcasz, gdy pożar zauważysz, bo wtedy dodzwonisz się 

do pożarnej straży.

999 - to numer na pogotowie, dzwoniąc tam, możesz innym i sobie 

uratować zdrowie.

Gdybyś jednak, 



tych wszystkich numerów

 nie umiał zapamiętać, 

wystarczy o jednym 

ogólnym numerze pamiętać.

112 

tam możesz wszystko zgłosić

 i o każdy rodzaj pomocy poprosić.

2. Osłuchanie z piosenką „Wakacji czas” , ułożenie układu tanecznego do 

piosenki przez dziecko.

https://youtu.be/ue82bNmhv6g

3. Oglądanie filmiku jak należy zachowywać się nad morzem, aby być 

bezpiecznym.

https://youtu.be/ue82bNmhv6g


https://youtu.be/N4X0RhlMf7Y

4. Co będę robił podczas wakacji” – zabawa pantomimiczna.

Dziecko naśladuje czynności, które będzie wykonywało podczas wakacji. 

Pozostałe osoby odgadują jakie czynności zostały przedstawione. Następnie 

robimy zamianę, dziecko odgaduje, Prowadzący lub rodzeństwo przedstawia 

czynności.

5. Oglądanie filmiku jak należy zachowywać się w górach ,aby być 

bezpiecznym

https://youtu.be/wS4SRvkvLio

6. „Moje bezpieczne wakacje”  - malowanie farbami, zwrócenie uwagi na 

estetyczne wykonanie pracy, prawidłowe trzymanie pędzla, odpowiednie 

dobieranie kolorów.

Miłej zabawy!!!

https://youtu.be/wS4SRvkvLio
https://youtu.be/N4X0RhlMf7Y

