
Delfinki 30.06.2020 r. 

Temat: „Słoneczko” 

 

I. Wakacyjny niezbędnik – rodzic przygotowuje krem do opalania, okulary 

przeciwsłoneczne, czapkę z daszkiem. Rodzic czyta zagadki, a dziecko odgaduje.  

 

Mama w skórę moją ten specyfik wciera, 

mam ochronę przed słoneczkiem teraz. (krem) 

Gdy na głowę ją założę, 

nic złego się stać nie może. (czapka z daszkiem) 

One chronią moje oczy – 

żaden promyk do oka nie wskoczy. (okulary przeciwsłoneczne) 

 

Dziecko pokazuje odgadnięte przedmioty ochraniające przed słońcem. Rodzic zadaje 

pytanie: Z jakiego powodu musimy używać tych rzeczy?; Co może zrobić nam letnie 

słońce?.  

II. Wiersz – Bezpieczne wakacje. A Bober: 

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 nie zapominaj, 

Niech je wraz z Tobą powtórzy cała rodzina. 

 

 



997- to telefon na policje, 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. 

 

Rodzic zadaje pytania: O czym jest wiersz? , Na jakim świetle należy przechodzić przez 

ulicę?, Czy dzieci mogą same wchodzić do wody?, Co należy zrobić jak jest burza? , Czy 

można wychodzić w góry podczas burzy?, Jak należy się zachowywać w lesie? Czy 

można śmiecić i krzyczeć w lesie? Czy można  brać słodycze  od nieznajomych osób? 

Czy zapamiętałeś numery alarmowe?  

 

 

III. Piosenka „Kropelka złotych marzeń” 

sł. Andrzej Marek Grabowski, muz. Krzysztof Marzec 

https://youtu.be/wyPKwV6JJk0 

 

IV. Wiersz „Lato wreszcie!” Urszula Kozłowska  

Już walizki w bagażniku, torba, plecak, pięć koszyków…  

Czy na pewno wszystko mamy?! Bo za chwilę wyjeżdżamy!  

Tata już przy kierownicy, denerwuje się i krzyczy.  

Szkoda przecież każdej chwili! – Jedźmy w końcu, moi mili! 

Lato, lato, lato wreszcie Nie będziemy siedzieć w mieście!  

Wszyscy więc wsiadają prędko: Dziadek Władek z wielką wędką,  

Babcia z kotem, pies nasz, Ciapek, Mama (niosąc stos kanapek),  

Moja siostra z parasolką i braciszek z deskorolką, 

potem ja z piłkami dwiema… lecz już dla mnie miejsca nie ma!  

Lato, lato, lato wreszcie, Czy będziemy siedzieć w mieście?  

Tata mówi: – Nie ma strachu, jeszcze miejsce jest na dachu.  

Więc mi trochę zrzedła minka: – Ja na dachu? Ja… dziewczynka?  

Tata tylko kręci głową: – Cóż za pomysł, daję słowo?!  

Oj! Córeczko moja mała, coś ty sobie ubzdurała? 

Lato, lato, lato wreszcie, Nie będziemy siedzieć w mieście!  

Już na dachu stos bagaży, a ja uśmiech mam na twarzy.  

Siedzę sobie obok mamy, no i wreszcie wyjeżdżamy!  

https://youtu.be/wyPKwV6JJk0


Słońce nam wskazuje drogę – już doczekać się nie mogę!  

Wiem, że w dali na nas czeka las szumiący, łąka, rzeka…  

Lato, lato, lato wreszcie, Nie będziemy siedzieć w mieście! 

 

Pytania: O czym jest wiersz? Dokąd wyjeżdżają bohaterowie wiersza? Co ze sobą 

zabierają? Jakie masz plany na wakacje? Jak będziesz spędzać czas na wakacjach? 

 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogie Dzieci, Wasze Panie życzą Wam 

wspaniałych, bezpiecznych i wesołych wakacji!!! 

 


