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Wakacyjne skarby 

Nasz przyjaciel Trampolinek chce Wam pokazać rzeczy 

które przywiózł z wakacji w tamtym roku. Czy zgadniecie 

gdzie był - skąd mógł je przywieźć? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedmioty, jakie przywiózł Trampolinek z podróży 

możemy nazwać pamiątkami, ale możemy także określić 

je mianem – skarby. 

Zwykle skarbem nazywamy coś kosztownego, jakiś 

drogocenny przedmiot. Czasem jednak zwykły przedmiot 

może dla kogoś być skarbem.  

Zobaczcie; dla Was jest to garść muszelek, ale dla 

Trampolinka jest to skarb – dzięki nim może sobie 

przypomnieć jak wspaniale spędził wakacje, starannie 

wybierał każdą z tych muszelek – to dla niego ważne 

przedmiot.  

Rodzic pokazuje dziecku swoje wakacyjne pamiątki. Mogą 

to być zdjęcia, pocztówki, przedmioty. Opowiada skąd je 

przywieziono.  

 

Już teraz możecie się zastanowić jakie pamiątki 

chcielibyście przywieźć z wakacji. Może będzie to 

kolekcja pocztówek lub magnesów?  

Z następnego zadania dowiecie się jakich 

przedmiotów dotykać ani zbierać nie powinniście.  

 



„Niebezpieczne skarby“ 

• Rodzic chowa w pokoju „niebezpieczne przedmioty“ 

zanim przybędzie dziecko.  

• Gdy dziecko wejdzie do pokoju, robi wprowadzenie do 

zabawy: mówi, że w pokoju znajdują się przedmioty, 

które symbolizują niebezpieczne sytuacje, jakie mogą 

wydarzyć się w domu.  

• Następnie odczytuje listę niebezpiecznych przedmiotów, 

a zadaniem przedszkolaka jest ich odnalezienie ( jeżeli 

dzieci będą miały problemy, można wprowadzić 

elementy zabawy w ciepło, zimno, żeby ułatwić im 

szukanie.  

• Po odnalezieniu wszystkich przedmiotów dziecko siada 

razem z rodzicem i omawia z nim odnalezione 

przedmioty: 

Dlaczego stanowią dla nas niebezpieczeństwo? 

Jak możemy go uniknąć ? 

  

 

 

 



Przykładowa lista:  

*Puste pudełko po zapałkach (symbol ognia – nie wolno 

bawić się kuchenką, jak również zapałkami)  

*Puste opakowanie po jakimś środku chemicznym, np. 

płynie do naczyń, mleczku do czyszczenia (symbol 

niebezpiecznych substancji chemicznych, które możemy 

znaleźć w domu i których pod żadnym pozorem nie wolno 

pić!!!)  

*Plastikowy nóż (symbol różnych ostrych narzędzi 

kuchennych, którymi możemy się pokaleczyć i którymi 

nie wolno się bawić)  

*Przedłużacz (symbol gniazdek elektrycznych i ogólnie 

elektryczności – zakaz bawienia się, wykładnia palców 

bądź innych rzeczy do gniazdek)  

*Żelazko albo metalowy czajnik (w zależności od 

możliwości – symbol rzeczy, którymi łatwo się poparzyć 

i na które należy uważać)  

*Pęczek kluczy (symbol tego, że pewne rzeczy nie służą 

do zabawy np. klucze od samochodu, a gdy jesteśmy 

sami w domu, to nie wolno nam otwierać drzwi 

nieznajomym)  

*Puste opakowanie po lekach (nie wolno brać samemu 

leków, nawet gdy są ładne, kolorowe i wyglądają jak 

cukierki) 

 

 



Na Wasze małe skarby sprawdzi się idealnie pudełko 

w kształcie walizki. Można je również wykorzystać na 

najróżniejsze drobiazgi. Przygotujcie z rodzicami takie 

pudełko; pomalujcie lub obklejcie papierem pudełko 

np. po butach i ozdóbcie je według własnego pomysłu.  

Powodzenia! 


