
Scenariusz spotkania z Muchomorkami, Tygryskami, Kangurkami 

piątek  26.06.2020 

1. Temat: „Wakacyjne rady!  ”. 

2. Przebieg aktywności: 

 Na początek rozgrzewka, ale tym razem głowy. Spróbujcie 

rozwiązać zagadkę. Odpowiedź wpiszcie w kratki poniżej. 

„ Trwają dwa miesiące. 

Lubią je przedszkolaki i uczniowie, 

bo mogą odpocząć 

i stawać na głowie” 

 

       

 

Znacie już odpowiedź?! Tak, to WAKACJE.  

 

 Poproście rodziców o przeczytanie wiersza, a może sami 

spróbujecie?   „Wakacyjne rady” W. Bodalskiej:   

 

Głowa nie jest od parady 

służyć musi dalej. 

Dbaj, więc o nią i osłaniaj, ·kiedy słońce pali. 

 

Płynie w rzece woda  

chłodna, bystra, czysta, ·tylko przy dorosłych  



z kąpieli korzystaj. 

 

Jagody nieznane  

gdy zobaczysz w borze - 

Nie zrywaj! Nie zjadaj! -  

bo zatruć się możesz. 

 

Urządzamy grzybobranie 

jaka rada stąd wynika? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz 

nie wkładaj go do koszyka. 

 

Biegać boso jest przyjemnie, 

ale ważna rada: 

- idąc na wycieczkę pieszą 

dobre buty wkładaj! 

 

 Proponujemy abyś na podstawie wiersza, w formie książki 

przygotował „ KODEKS BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA PODCZAS 

WAKACJI”, dowolną techniką.  

 Pamiętasz?  

Zanim wskoczysz do wody,  

NIE ZAPOMINAJ  

O ROZGRZEWCE!!  



Teraz zapraszamy Cię do zabawy przy piosence.  

( https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo ) 

 

 Przypomnienie numerów alarmowych. Spróbuj zaśpiewać refren 

piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=EoeHbcDItx0  

 

 Kolejne trudne zadanie przed Wami, ale jesteśmy pewne, że dacie 

radę. Waszym zadaniem jest pomóc ludziom w potrzebie. Musicie ustalić 

– pogotowie, straż pożarna czy policja powinna wyjechać, aby udzielić 

pomocy. Dopisz numer alarmowy 

 

 Małe dziecko weszło na wysokie drzewo i nie może zejść.         

 Mały chłopiec stoi sam na 

przystanku i płacze. Chyba 

zgubił się rodzicom.  

 Dziewczynka przewróciła 

się podczas jazdy rowerem. Nie 

może się podnieść. Skarży się, 

że boli ją noga  

 Nad lasem unosi się gęsty 

dym  

 Na drodze doszło do wypadku samochodowego, są ranni 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=EoeHbcDItx0


 Co zrobicie, gdy na swej drodze 

spotkacie agresywnego psa?  

Pamiętajcie! Nie każdy pies jest 

łagodny szczególnie, gdy spotykamy 

go bez właściciela, kagańca czy 

smyczy.  

Przećwiczcie pozycję obronną, tzw. „żółwik”  

( https://www.youtube.com/watch?v=5rHrnbMbwZs )  

 

 

 Na koniec zachęcamy. Obejrzyjcie koniecznie film: 

( https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug )  

i poznajcie zasady bezpieczeństwa z bohaterami: Tishi, Tashi i 

Ubaki nad wodą, w górach, itd.  

( https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=69s ) 

https://www.youtube.com/watch?v=5rHrnbMbwZs
https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=69s


Życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji, udanego 

wypoczynku, wspaniałych i niezapomnianych przygód. 

S. Symeona, P. Paulina, P. Magda, P. Ewelina 

 

 

 


