
10.06.2020 Temat: Bezpieczne zabawy na podwórku 

Dzień dobry 
Witam wszystkie dzieci. Rozpoczynamy kolejny dzień zajęć. Na 

początek robimy rozgrzewkę: 

Zrób do przodu cztery kroki i rozejrzyj się na boki. Tupnij nogą raz i dwa, bo 

zabawa nadal trwa. Teraz w lewo jeden krok, przysiad i do góry skok. Zrób do 

tyłu kroki trzy, by koledze otrzeć łzy. Klaśnij w ręce razy pięć, na klaskanie też 

masz chęć. Wkoło obróć się raz-dwa, skacz jak piłka: hop-sa-sa. Ręce w górę            

i na boki, zrób zajęcze cztery skoki. Gdy się zmęczysz, poleż sobie, w przód 

wyciągnij nogi obie. 

Otwórz karty pracy na stronie 67. Kolorowanie pól na wskazane kolory.  Podział 

nazw obrazków na sylaby i na głoski.  

Posłuchaj wiersza J. Koczanowskiej pt. „Nie wolno!” i odpowiedz na pytania 

 

Nawet małe dziecko dobrze o tym wie, kto to jest znajomy, a kto obcym jest. 

Ze znajomym można bawić się, rozmawiać, ale gdy ktoś obcy, to trzeba  

uważać! 

Nie wolno zaufać, nawet gdy ktoś mówi, że zna mamę, tatę i bardzo nas lubi. 

Nie wolno przyjmować słodyczy, podarków lub iść z nieznajomym na spacer do  

parku. 

− Czy powinniśmy rozmawiać z nieznajomymi?  

− Czy odchodzimy z nieznajomym z podwórka, jeżeli kusi nas, obiecując 

zabawkę albo pobawienie się z pieskiem?  

− Co robimy, gdy spotkamy taką osobę? 

 − Dlaczego nie powinniśmy odchodzić z nieznajomymi, nie rozmawiać z nimi? 

 

 



Zapamiętajcie!!!!!!!! 

są osoby, które krzywdzą dzieci, sprawiają im ból, a nawet mogą je 

porwać. Gdy dzieci spotkają taką osobę, powinny o tym powiedzieć 

rodzicom i nauczycielom. 

 

 



 

Podwórko to miejsce, które znamy, podwórko to miejsce, które kochamy.  

Ale pamiętać musi każde z nas, żeby bezpiecznie tam spędzać czas. 

 

- Jakie niebezpieczeństwa zagrażają nam na podwórku?  

- Co należy robić, żeby nic złego wam się na podwórku nie stało?  

Otwórz książkę na stronie 93 i oglądamy historyjki. Zwrócenie uwagi na 

wzajemną pomoc, którą niosą sobie dzieci.  

A jakie są Wasze  ulubione zabawy na podwórku? 

 

Posłuchaj piosenki i spróbuj zatańczyć z małpkami 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 

 

Otwórz karty pracy na stronie 68. Samodzielne rysowanie szlaczków 

A teraz przypominamy sobie strony: prawa i lewa – oglądamy filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM 

Policz przedmioty i wskaż odpowiednią liczbę 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464
https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM


 



 

 

Na dziś to już wszystko. Dziękuję. Pa pa 



 


