
17.06.2020 Temat: Słoneczne lato 

 

Dzień dobry 
Witam wszystkie dzieci. 

Na początku naszych zajęć wykonujemy ćwiczenia w książce, strona 94. 

Określanie,  o jakich wakacjach marzą dzieci przedstawione na zdjęciach.  

 

Gdzie możemy spędzać wakacje? 

 

https://www.google.com/search?q=morze&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjGqcu_YDqAhUbwMQBHRYmDIAQ_AUoAXoECA

0QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=66ZLA7tEfaBnQM 

https://www.google.com/search?q=morze&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjGqcu_YDqAhUbwMQBHRYmDIAQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=66ZLA7tEfaBnQM
https://www.google.com/search?q=morze&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjGqcu_YDqAhUbwMQBHRYmDIAQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=66ZLA7tEfaBnQM


 

https://www.google.com/search?q=g%C3%B3ry&tbm=isch&ved=2ahUKEwjdtoPA_YDqAhXSwyoKHfuIDFUQ2cCegQIABAA&oq=g%C3%B3&

gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzICCABQ

hboFWNvHBWDk1QVoAHAAeAKAAYABiAG0BJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=PezlXp2kLNKHqwH7kbKo

BQ&bih=657&biw=1366#imgrc=DG0yb2-jb6s_CM 

 

https://www.google.com/search?q=mazury&tbm=isch&ved=2ahUKEwiC1YTu_YDqAhWHsSoKHRCYBlQQ2cCegQIABAA&oq=mazury&gs_lcp

=CgNpbWcQAzIHCAAQsQMQQzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUNnGA1iA3ANgnuQDaABwAHgCgAHz

AYgB9AiSAQU0LjQuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=nuzlXoKODYfjqgGQsJqgBQ&bih=657&biw=1366#imgrc=VyV

tHgzSEawmRM 

https://www.google.com/search?q=g%C3%B3ry&tbm=isch&ved=2ahUKEwjdtoPA_YDqAhXSwyoKHfuIDFUQ2cCegQIABAA&oq=g%C3%B3&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzICCABQhboFWNvHBWDk1QVoAHAAeAKAAYABiAG0BJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=PezlXp2kLNKHqwH7kbKoBQ&bih=657&biw=1366#imgrc=DG0yb2-jb6s_CM
https://www.google.com/search?q=g%C3%B3ry&tbm=isch&ved=2ahUKEwjdtoPA_YDqAhXSwyoKHfuIDFUQ2cCegQIABAA&oq=g%C3%B3&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzICCABQhboFWNvHBWDk1QVoAHAAeAKAAYABiAG0BJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=PezlXp2kLNKHqwH7kbKoBQ&bih=657&biw=1366#imgrc=DG0yb2-jb6s_CM
https://www.google.com/search?q=g%C3%B3ry&tbm=isch&ved=2ahUKEwjdtoPA_YDqAhXSwyoKHfuIDFUQ2cCegQIABAA&oq=g%C3%B3&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzICCABQhboFWNvHBWDk1QVoAHAAeAKAAYABiAG0BJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=PezlXp2kLNKHqwH7kbKoBQ&bih=657&biw=1366#imgrc=DG0yb2-jb6s_CM
https://www.google.com/search?q=g%C3%B3ry&tbm=isch&ved=2ahUKEwjdtoPA_YDqAhXSwyoKHfuIDFUQ2cCegQIABAA&oq=g%C3%B3&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzICCABQhboFWNvHBWDk1QVoAHAAeAKAAYABiAG0BJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=PezlXp2kLNKHqwH7kbKoBQ&bih=657&biw=1366#imgrc=DG0yb2-jb6s_CM
https://www.google.com/search?q=mazury&tbm=isch&ved=2ahUKEwiC1YTu_YDqAhWHsSoKHRCYBlQQ2cCegQIABAA&oq=mazury&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCAAQsQMQQzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUNnGA1iA3ANgnuQDaABwAHgCgAHzAYgB9AiSAQU0LjQuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=nuzlXoKODYfjqgGQsJqgBQ&bih=657&biw=1366#imgrc=VyVtHgzSEawmRM
https://www.google.com/search?q=mazury&tbm=isch&ved=2ahUKEwiC1YTu_YDqAhWHsSoKHRCYBlQQ2cCegQIABAA&oq=mazury&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCAAQsQMQQzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUNnGA1iA3ANgnuQDaABwAHgCgAHzAYgB9AiSAQU0LjQuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=nuzlXoKODYfjqgGQsJqgBQ&bih=657&biw=1366#imgrc=VyVtHgzSEawmRM
https://www.google.com/search?q=mazury&tbm=isch&ved=2ahUKEwiC1YTu_YDqAhWHsSoKHRCYBlQQ2cCegQIABAA&oq=mazury&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCAAQsQMQQzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUNnGA1iA3ANgnuQDaABwAHgCgAHzAYgB9AiSAQU0LjQuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=nuzlXoKODYfjqgGQsJqgBQ&bih=657&biw=1366#imgrc=VyVtHgzSEawmRM
https://www.google.com/search?q=mazury&tbm=isch&ved=2ahUKEwiC1YTu_YDqAhWHsSoKHRCYBlQQ2cCegQIABAA&oq=mazury&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCAAQsQMQQzIFCAAQsQMyAggAMgIIADIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUNnGA1iA3ANgnuQDaABwAHgCgAHzAYgB9AiSAQU0LjQuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=nuzlXoKODYfjqgGQsJqgBQ&bih=657&biw=1366#imgrc=VyVtHgzSEawmRM


Posłuchaj piosenki 

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

 

Otwórz karty pracy na stronie  74. Oglądanie obrazków foremek. Określanie ich 

kształtów. Otaczanie pętlami foremek w tym samym kształcie. Liczenie foremek 

w każdej pętli. Porównywanie ich liczby. 

 

Posłuchaj piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI 

 

Lato kojarzy nam się ze słonkiem i ciepłem. Jednak pamiętajcie - nie wolno 

bawić się zbyt długo na słońcu. 

 

Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak bezpiecznie wypoczywać na d wodą. 

Oglądamy filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

 

Co należy zabrać ze sobą nad wodę i dlaczego?  

Z jakich kąpielisk korzystamy?  

Kiedy nie wolno wchodzić do wody?  

Dlaczego nie wolno wypływać poza obręb kąpieliska?  

Kogo należy powiadomić, gdy zobaczymy, że ktoś tonie? 

https://www.youtube.com/watch?v=AMHERjgWdgI
https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA


 

 

Zadaniem ratownika jest udzielanie pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym w wyniku różnorodnych wypadków, poszukiwanie osób 
zaginionych na danym terenie, lub niesienie pomocy w innych temu 



podobnych przypadkach. Ratownik wodny wykonuje te obowiązki na 
obszarze sztucznych i naturalnych akwenów wodnych, na wyznaczonych 
kąpieliskach; plażach morskich, jeziorach, basenach otwartych i krytych. 
Ratownik wodny patroluje podległy obszar, poszukując ewentualnych 
zagrożeń dla bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie i w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie. W razie nieprzestrzegania regulaminu 
obowiązującego na danym obszarze, ratownik ma prawo sygnalizować jego 
złamanie a nawet rozkazać jego opuszczenie.  
 
„Flaga ratownika” - co oznaczają kolory flag: 

 „Czerwona”  - zakaz kąpieli 

 „Biała” - kąpiel dozwolona 

 

Przypominamy sobie  zasady bezpiecznych wakacji nad wodą: 

• 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? 

 

Otwórz karty pracy na stronie 75. Określanie na wybranym kartoniku kolorów 

kuleczek znajdujących się w jego rogach. Odszukanie dwóch takich samych 

kartoników. 

 

Teraz włączamy filmik i przypominamy sobie na czym polegają 

przeciwieństwa: mały - duży, lekki - ciężki, wysoki - niski. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QhBK5z2ERP8 

 

Na dziś to już wszystko. Dziękuję. Do jutra.  

https://www.youtube.com/watch?v=QhBK5z2ERP8

