Bezpieczne wakacje nad wodą
1. Burza mózgów: Do czego zużywamy wodę?
Odpowiedzi zapiszcie lub narysujcie poniżej.

2. W wakacje możemy się wybrać w miejsca gdzie jest
woda. Czy wiecie jak takie miejsca się nazywają?
Przyjrzyjcie się poniższym obrazkom i spróbujcie
odpowiedzieć.
(basen, rzeka, jezioro, morze).

3. Czy pamiętasz jak nazywa się polskie morze?
Pokaż na mapie Polski Morze Bałtyckie. (jeśli masz
z tym kłopot przypomnij sobie jakim kolorem
oznaczamy na mapie miejsca z wodą)
4. Zabawa „Burza na morzu.”

Dorosły ustawia krzesełka na obwodzie koła. Dziecko jest
marynarzem. Siada na krzesełku. Dorosły (kapitan) staje
w środku koła i wypowiada komendy, na które dziecko
reaguje odpowiednim zachowaniem.
− Spokój na morzu – dziecko delikatnie kołysze się (na
boki) na krzesełku, mówi cicho szszyy…
− Na lewą burtę – przesiada się o jedno krzesełko w lewą
stronę.
− Na prawą burtę – przesiada się o jedno krzesełko
w prawą stronę.
− Burza na morzu – zamienia miejsce (inne, dowolne
krzesełko)

5. „Co zdarzyło się na plaży?” - Rozmowa z dzieckiem
inspirowana historyjką obrazkową.
Dziecko ogląda obrazki, zastanawia się i opowiada
samodzielnie (lub z pomocą dorosłego) co się
wydarzyło. Wspólnie rozmawiają na temat postawy
dziewczynki, rodziców, ratownika.
Dorosły pyta:
- Co spowodowało, że dziewczynka zgubiła się w tłumie?
- Jak można było tego uniknąć?
- Gdybyś się zgubił/ła w tłumie, a nie miałbyś/aś opaski,
to co mógłbyś/aś zrobić?

6. Zabawa – opowieść ruchowa "Na plaży"
Dorosły czyta tekst, dziecko ilustruje ruchem jego treść:
Jesteśmy na plaży. Spoglądamy w niebo, na którym
fruwają latawce. (Dziecko biega swobodnie

w jednym

kierunku). Latawce unoszą się wysoko na wietrze. (Wznosi
ramiona do góry). Teraz opadają w dół. (Wyciąga ramiona
w bok). Przestało wiać. Latawce opadają na piasek.
(Dziecko siada skrzyżnie). Rysujemy na piasku kształt
swojego latawca. Wietrzyk zaczyna lekko wiać, latawce
podrywają się do lotu. (Dziecko powoli podnosi się do
stania i kontynuuje bieg po sali). Słonko świeci, piasek
staje się gorący. Idziemy ochłodzić stopy w wodzie. Idąc,

podnosimy wysoko kolana, staramy się utrzymać przez
chwilę na jednej nodze. Wchodzimy do wody i ochładzamy
ciała,

polewając

wodą

ramiona,

plecy,

brzuch.

Podskakujemy obunóż, rozchlapując wodę dookoła. Czas
na kąpiel słoneczną. Kładziemy się na piasku i opalamy
brzuchy. (Leży tyłem). Patrzymy na niebo i podziwiamy
latawce.

Teraz

opalamy

plecy.

(Przechodzi,

przez

przetoczenie, do leżenia przodem).
7. Spróbujcie zapamiętać podstawowe zasady
bezpieczeństwa nad wodą:

Do wody wchodzimy tylko pod opieką
dorosłego – nigdy nie skaczemy!
Nie oddalamy się od rodziców
Jeśli się zgubimy prosimy dorosłego
o pomoc; pokazujemy mu opaskę
z numerem telefonu do rodzica lub
mówimy jak się nazywamy
Używamy dmuchanego koła
i rękawków
Wiemy, że zawsze możemy poprosić
o pomoc ratownika

8. Obejrzyjcie film:

https://www.youtube.com/watch?v=UindYWcThA
&feature=youtu.be
9. Przygotujcie „Kolorowe łódeczki” z pomocą rodziców origami
przestrzennerozwijanie
sprawności
manualnych i umiejętności prawidłowego i dokładnego
składania papieru, dziecko potrafi złożyć papier wg
wzoru.

https://www.youtube.com/watch?v=mD4BbN_Pa9
A
Tyle na dzisiaj.
Jutro wybierzemy się w inny region Polski.

