
Wakacje to czas odpoczynku 

od przedszkola i szkoły... 

Jednak nie tylko! Wakacje  to 

również czas zabawy i nowych 

wrażeń. Wówczas zazwyczaj 

jeździmy na wycieczki w 

naszym kraju i za granicę. 



Przygotowania do podróży…

Czym udać 
się na 
wakacje -
samochodem, 
pociągiem , 
autokarem, 
statkiem,       
a może 
samolotem?  
A Wy czym 
zazwyczaj 
podróżujecie?



BEZPIECZNE WAKACJE
Co tu dużo mówić… każde dziecko i każdy 

dorosły z niecierpliwością oczekuje na 

nadchodzące wakacje i wypoczynek. Zanim 

jednak oddamy się wakacyjnej beztrosce, 

trzeba przygotować się do wakacji tak, aby 

przeżyć je bezpiecznie i powrócić do domu 

przywożąc jedynie cudowne wspomnienia i 

piękną opaleniznę. Dlatego należy 

KONIECZNIE przestrzegać kilku ważnych 

ZASAD. One pomogą Wam nie zapomnieć o 

bezpieczeństwie własnym i bliskich!

PAMIĘTAJCIE! 

WYPOCZYNEK PODCZAS WAKACJI POWINIEN BYĆ 

PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZNY!



BEZPIECZNI W PODRÓŻY

Podczas podróży samochodem postaraj się 

nie hałasować – kierowca musi skupić się 

na prowadzeniu samochodu i słyszeć 

wszystko to co się dookoła niego dzieje.

Podczas wycieczki samochodowej postaraj 

się także nie spożywać posiłków w trakcie 

jazdy – nagłe, ostre hamowanie może 

spowodować, że się zadławisz. Najlepiej 

będzie jeśli zjesz posiłek przed podróżą.

W trakcie podróży lub wycieczki:

 Bądź ostrożny – nie zostawiaj swojego 

bagażu bez opieki.

 Zawsze słuchaj poleceń i wskazówek 

obsługi pociągu, autobusu lub samolotu. 

Jeśli jedziesz z wycieczką, słuchaj 

poleceń nauczyciela lub opiekuna.

 Jeśli w trakcie podróży zdarzy się postój 

lub przerwa, nie oddalaj się od pociągu 

lub autokaru – pozostań wraz ze swoim 

opiekunem. Gdy jesteś w nowym, nieznanym 

miejscu łatwo się zgubić lub przegapić 

odjazd pociągu czy autokaru.



A teraz… teraz kiedy już wiemy jakim środkiem 
transportu udamy się na wakacje i co zrobić aby 
bezpiecznie podróżować… tak! Teraz wybierzemy 

się w podróż po naszej malowniczej Polsce!  

Czy potraficie odnaleźć na 
mapie Polski i wskazać miejsce 
gdzie znajdują się góry oraz 
Morze Bałtyckie? A może 
wskażecie miejsce, gdzie 
zobaczycie najwięcej jezior –
Mazury? 

Czy potraficie 
odnaleźć miasto, 
w którym 
mieszkacie lub 
miasto, w pobliżu 
którego 
mieszkacie?



WAKACJE NAD MORZEM
Szum fal, ciepły wiatr, gorący piasek

oraz orzeźwiający dotyk wody… gdzie 

jesteśmy??? Tak - nad morzem! W miejscu 

gdzie nie ma miejsca na nudę! Tutaj każde 

dziecko szybko samo wynajduje sobie 

zabawy z wodą i z wszystkim co wynosi na 

brzeg. Piasek, woda, kamyki, piórka, 

muszelki czy gałęzie dają mnóstwo okazji 

do zabawy. Często przyłączają się do nich 

dorośli i wspólnie z dziećmi budując 

zamki, przekopując kanały lub grabiąc 

plażę. Nad morzem zawsze przyda się 

wiaderko i łopatka!



BEZPIECZNE WAKACJE 

NAD MORZEM
Morze, plaża to wspaniałe miejsce na letni wypoczynek. 

Warto jednak pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. 

Jeśli pojedziesz na wakacje nad morze:

 Nie wchodź do wody kiedy jesteś sam. Kąp się tylko w 

obecności osoby dorosłej.

 Unikaj pływania po posiłku i zaraz po tym jak się 

rozgrzałeś na słońcu.

 Nawet jeśli umiesz dobrze pływać, rób to tylko w 

miejscach strzeżonych przez ratowników. Nie wypływaj 

samodzielnie – może złapać Cię skurcz lub spotkasz 

dużą falę.

 Nigdy nie skacz na główkę do wody - może się to 

skończyć kalectwem.

 Nie przebywaj zbyt długo w bardzo zimnej wodzie i nie 

wchodź do niej zaraz po jedzeniu.

 Przed korzystaniem ze sprzętu wodnego załóż kapok. 

 Uważaj gdy korzystasz z dmuchanych materacy i kół –

woda jest nieprzewidywalna i możesz szybko znaleźć 

się daleko od plaży. Zawsze słuchaj ratowników.

 Pamiętaj o tym, że biała flaga pozwala na kąpiel. 

Czerwona ostrzega przed niebezpieczeństwem. Czarna 

zabrania wchodzenia do wody.

 Opalaj się zawsze gdy jesteś posmarowany kremem z 

filtrem – to Cię uchroni przed szkodliwym 

promieniowaniem słonecznym



WSKAŻ OBRAZKI KTÓRE NIE MAJĄ PARY



WAKACJE W GÓRACH
Górskie wędrówki przy ładnej, letniej 

pogodzie to wspaniały pomysł na ciekawe 

wakacje! Wysokie szczyty, zielone lasy i 

błękitne niebo, czyli malownicza przyroda 

– to wszystko daje możliwość czynnego 

wypoczynku.

Wędrówki górskie mogą być niesamowitą 

przygodą dla dzieci. Podczas nich można 

obcować z przyrodą, która często na co 

dzień nie jest dla nich dostępna. Można 

też pooddychać czystym powietrzem, 

którego brakuje w miejscu naszego 

zamieszkania. Na każdego wędrowca    

czeka w górach wspaniały klimat i 

przepiękna przyroda, która pozwala na 

chwilę wyciszenia i pełnego relaksu.



BEZPIECZNE WAKACJE 

W GÓRACH
Górska droga to przede wszystkim bajkowe 

krajobrazy. Jednak tu również należy zachować 

ostrożność. Aby wycieczka piesza w góry zakończyła 

się sukcesem należy tylko pamiętać o kilku ważnych 

sprawach: 

W góry zawsze wychodź z opiekunem – łatwo się tam 

zgubić, a górskie szlaki bywają niebezpieczne.

Przed wyjściem w góry zostawcie wiadomość, dokąd 

idziecie i kiedy zamierzacie wrócić.

W trakcie wycieczki trzymajcie się wyznaczonej 

dla turystów trasy. Pokonujcie tylko oznakowane 

szlaki– spacerowanie innymi szlakami może być 

bardzo niebezpieczne.

Ważne jest, aby odpowiednio się ubrać - w górach 

bardzo częste są nagłe zmiany pogody. Wychodząc w 

góry zawsze powinno się mieć ze sobą mapę, kurtkę 

przeciwdeszczową, ciepłe ubranie oraz zapas 

jedzenia i picia. Ważne są też wygodne buty 

sięgające za kostkę.

Nigdy nie wychodź w góry w brzydką pogodę, a gdy 

na szlaku podczas wycieczki pogoda się popsuje, 

zawróć do domu- w górach ważny jest rozsądek!



CO NIE PASUJE? – W KAŻDYM RZĘDZIE 

WSKAŻ NIEPASUJĄCY ELEMENT



WAKACJE NAD JEZIOREM
Wakacje nad jeziorem to dobra okazja do beztroskiego i 
aktywnego spędzenia czasu wolnego. Rano, kiedy 
temperatura nie jest jeszcze zbyt wysoka, można 
zorganizować wyprawę rowerową, którą zakończy piknik 
na leśnej polanie. W południe można skorzystać z 
plaży oraz ciepłej wody w jeziorze, która doskonale 
nadaje się na pierwsze lekcje pływania. Nad jeziorem 
dzieci mogą bez końca korzystać z otoczenia przyrody. 
Najpopularniejsze są oczywiście wodne zabawy. 
Wszystkie dzieci lubią bawić się w jeziorze – pływać, 
chlapać i grać w wodne gry. Tutaj można nie tylko 
poszaleć w wodzie, ale także popodglądać jak żyją ryby i 
owady. Wakacje nad jeziorem to spacery, ogniska, 
łowienie ryb i pływanie łódką. Popularne są spływy 
kajakowe, rejsy żaglówką, czy też windsurfing. Dla dzieci 
może to być wyjątkowa szansa na rozwój nowych pasji. 
Do wyboru, do koloru!



BEZPIECZNE WAKACJE 

NAD JEZIOREM
Wiele osób nie wyobraża sobie odpoczynku 

bez wody. Okazją do takiego wypoczynku jest 

pobyt nad jeziorem. Aby bezpiecznie spędzać 

tam czas wolny musimy stosować się do 

zasad, które poznaliście już, kiedy 

odwiedzaliśmy morze. 

 Do wody wchodzić zawsze pod opieką 

dorosłych.

 Pływać tylko w strzeżonych miejscach. 

Przestrzegać ich regulaminu. Zawsze 

słuchać ratowników.

 Unikać pływania po posiłku i będąc 

nagrzanym od słońca.

 Opalać się będąc posmarowanym kremem z 

filtrem.

 Nie skakać do wody w miejscach do tego 

nie przystosowanych – łatwo jest uderzyć 

głową w podwodną przeszkodę i trwale 

uszkodzić ciało.

 Rozważnie korzystać z dmuchanych zabawek 

oraz sprzętów wodnych.



ZNAJDŹ 8 RÓŻNIC MIĘDZY OBRAZKAMI



WAKACJE W LESIE
Spacery w lesie to zawsze fajna zabawa 

i miło spędzony czas. Chyba większość z 

nas to lubi, prawda? Może to też być 

wspaniały pomysł na spędzenie 

niezapomnianych wakacji! Wakacje w 

lesie to fantastyczna przygoda. Jest 

tam wiele ciekawych miejsc, zjawisk, 

zwierząt i roślin do odkrycia. To 

okazja do doświadczenia ciszy, piękna 

natury i relaksu. W lesie możecie 

wymyślać wiele zabaw do których 

wykorzystacie wszystko to co w nim 

znajdziecie jak chociażby drewno czy 

szyszki. Pobyt w lesie i ruch 

szczególnie na świeżym powietrzu 

poprawia humor i wzmacnia zdrowie. 

Leśne powietrze jest naprawdę czyste, 

wolne od brzydkich zapachów i smogu.



Aby spędzić intensywnie ale bezpiecznie czas 

podczas wakacji spędzanych w lesie wystarczy 

pamiętać kilka prostych reguł:

 Nie jedz nieznanych owoców – mogą być trujące.

 Nie wchodź bez opieki dorosłego głęboko w las –

bardzo łatwo jest się w ten sposób zgubić i 

bardzo trudno zostać potem odnalezionym –

przecież nikt z nas nie chciałby spędzić samotnie 

nocy w środku lasu.

 Nie rozpalaj ognisk w lesie, można to robić tylko 

w wyznaczonych do tego miejscach.

 Nie zaśmiecaj lasu – wszystko co wniosłeś ze sobą 

do lasu zabierz z powrotem do domu – porzucona 

szklana butelka może nawet, podobnie jak ognisko 

wywołać pożar.

 Zabezpiecz się środkami ochronnymi i 

odstraszającymi na owady i kleszcze.

 Uważajcie na dzikie zwierzęta, zachowujcie się 

cicho – to ludzie są gośćmi w lesie, który jest 

ich domem.

 Szanujcie las - nie łamcie gałęzi drzew i 

krzaków.

BEZPIECZNE WAKACJE 

W LESIE



POLICZ ELEMENTY W SZEREGU

6

5

10



WAKACJE NA WSI
Po raz kolejny przedstawię Wam 

wspaniały pomysł na to gdzie można 

pojechać na wakacje. Oczywiście na 

wieś! Moi drodzy, wiadomo, że 

szczególnie dzieci z miast, nie mają na 

co dzień kontaktu ze zwierzętami 

hodowanymi na wsi oraz z pracami tam 

wykonywanymi. A przecież praca w polu, 

przy zbiorach czy przy wiejskich 

zwierzętach może być niezapomnianą 

przygodą! To niesamowite, jak można 

odpocząć z dala od miejskiej 

codzienności. Poza tym wieś jest 

zdrowa, a wiejskie powietrze każdemu 

służy, a przecież od zawsze wiadomo, że 

czynny odpoczynek jest najlepszym dla 

dużych i małych.



BEZPIECZNE WAKACJE 

NA WSI
Chociaż wakacje na wsi mogą być wspaniałą i 
niezapomnianą przygodą, to i tam jeśli nie będziecie 
rozsądni i ostrożni może grozić Wam wiele 
niebezpieczeństw. Oto jak ich uniknąć:
 Podczas prac rolnych i gospodarskich zawsze 

pozostawaj pod opieką osoby dorosłej.
 W trakcie żniw, dochodzi do wielu wypadków, a 

wśród  poszkodowanych są także dzieci. Podczas 
pracy na roli musisz koniecznie słuchać swojego 
dorosłego opiekuna i pamiętaj, że dzieci nigdy nie 
mogą obsługiwać maszyn rolniczych.

 Nie wolno bawić się w miejscach pracy rolników. 
Takie narzędzia jak kosy, widły, sierpy powinny 
używać tylko osoby dorosłe – zabawa w pobliżu 
ostrych narzędzi może skończyć się wizytą w szpitalu.

 Nie można zaczepiać zwierząt hodowlanych, a 
pomagać przy nich można tylko gdy osoba dorosła 
Wam na to pozwoli i jest przy Was obecna.



PRZECZYTAJCIE WIERSZ SŁOWNO – OBRAZKOWY

PT. „JEDZIEMY NA WAKACJE” CZESŁAWA JANCZARSKIEGO

Jedziemy na wakacje do                    , nad wodę.

Prosimy ciebie,            o piękną pogodę.

Jedziemy na wakacje nad                , na plażę.

Kolorowe                    przynieś, falo, w darze.

Jedziemy na wakacje w te wysokie.

Nie chowajcie się, szczyty, za mgłą, za              .

Jedziemy na wakacje. Na Mazury? Może!

Wyjrzyj z                         , prawdziwku,

czekaj na nas w borze!



WAKACJE W MIEŚCIE
Wakacje to czas beztroski, zabawy i przygody. 

Nie każdy ma możliwość wyjechania na wakacje 

poza swoją miejscowość. Ten, kto zostanie w 

mieście, wcale nie musi się nudzić. Również 

tutaj można fantastycznie spędzić czas. 

Wycieczki, warsztaty, seanse filmowe, 

spektakle teatralne czy zajęcia na 

pływalniach, baseny odkryte, kąpieliska, 

lodziarnie, place zabaw, festyny, to tylko 

część z atrakcji jakie zapewnia lato w 

mieście. Dla dzieci, które spędzą letnie 

miesiące w swojej miejscowości, szkoły i domy 

kultury, muzea oraz galerie, a także ośrodki i 

kluby sportowe organizują półkolonie podczas 

których dzieci mają okazję uczestniczyć w 

wycieczkach, warsztatach, zajęciach 

rekreacyjnych i sportowych.



BEZPIECZNE WAKACJE 

W MIEŚCIE
Wakacje w mieście wcale nie muszą być 

nudne. W ciągu roku wszyscy jesteśmy 

zabiegani, a latem… latem mamy dużo 

czasu aby nawet w mieście robić wiele 

ciekawych rzeczy. Trzeba jednak 

oczywiście pamiętać o kilku zasadach 

po to, by wakacje w mieście spędzić 

bezpiecznie:

 Nie baw się na i przy ulicy.

 Na zabawy wybierajcie miejsca 

bezpieczne, oddalone od jezdni.

 Zawsze przechodź na przejściach dla 

pieszych i w towarzystwie osoby 

dorosłej.

 Przestrzegaj zasad ruchu drogowego.

 Jeżdżąc na rolkach lub rowerze 

zawsze zakładaj ochraniacze, kask i 

odblaskowe elementy stroju.

 Nie zaśmiecaj otoczenia.



SKOMPLETUJ LETNIE UBRANIA – CO 

TUTAJ NIE PASUJE?



ZAPAMIĘTAJ!
Istnieje jeszcze kilka zasad o których nie wspomniałam 

wcześniej, a które warto zapamiętać.

 W słoneczne dni korzystaj z nakrycia głowy i okularów 

przeciwsłonecznych.

 Nie opalaj się w czasie silnego nasłonecznienia w 

godzinach południowych i pij dużo płynów.

 Jeżeli zauważysz coś niepokojącego, dziwnego, 

niebezpiecznego zawsze poinformuj o tym dorosłego.

 W lecie trzeba uważać na osy i szerszenie, które wabią 

słodkie zapachy. Kiedy jesz np. lody rób to ostrożnie. 

Kiedy spotkasz gniazdo os powiedz o tym rodzicom. 

Zapewne zadzwonią po strażaków – mają oni specjalne 

stroje i sprzęt, dzięki któremu usuną nieproszonych 

gości.

 Zgubiliście rodziców gdzieś na plaży, w parku, w górach 

lub w lesie? Nie możecie ich znaleźć? Podejdźcie do 

ratownika lub kogoś dorosłego i poproście o pomoc.

 Nie bierzcie niczego do jedzenia od nieznajomych, nie 

oddalajcie się od opiekunów z kimś zupełnie obcym. 

Lepiej być ostrożnym!

 Jeśli zaskoczy Was gdzieś burza, to nie chowajcie się 

pod drzewami. One przyciągają pioruny. Jak najszybciej 

powinniśmy schować się w jakimś budynku , bo te 

posiadają piorunochrony! Można też skryć się w 

samochodzie. 



Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek to 

zadzwoń na numer alarmowy. W ten sposób 

możesz uratować komuś życie. Nigdy nie 

rób sobie żartów z telefonów alarmowych.

Zdrowie i życie masz tylko jedno – wakacje są co 

roku. Zachowaj ostrożność podczas letnich zabaw 

na podwórku, w lesie, w górach, nad morzem, na 

wsi i w wielu innych miejscach.

NUMERY ALARMOWE

POLICJA 997

POGOTOWIE RATUNKOWE 

999

STRAŻ POŻARNA 998

CENTRUM POWIADOMIENIA

RATUNKOWEGO 112 



UDANYCH WAKACJI
ODWIEDZILIŚMY POLSKIE GÓRY, MORZE, WIEŚ,LAS 

A NAWET MIASTO. DOWIEDZIELIŚCIE SIĘ PODCZAS 

TEJ KRÓTKIEJ WYPRAWY, JAK MOŻNA SPĘDZIĆ TAM 

LETNIE DNI PODCZAS WAKACJI I CO ZROBIĆ ABY 

PODCZAS NOWYCH PRZYGÓD ZACHOWAĆ 

BEZPIECZEŃSTWO.

NA KONIEC ŻYCZĘ WAM UDANEGO I BEZPIECZNEGO 

WYPOCZYNKU. CIEKAWYCH PODRÓŻY, 

NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ ORAZ SZCZĘŚLIWEGO 

POWROTU DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY.

STOSUJCIE SIĘ DO POZNANYCH ZASAD A Z 

PEWNOŚCIĄ WASZE WAKACJE BĘDĄ WSPANIAŁE! 



ZNAJDŹ DWA IDENTYCZNE OBRAZKI



POŁACZ OBRAZEK Z WŁAŚCIWYM NAPISEM

LODY

OKULARY

RYBA

MUSZELKA

KLAPKI

KĄPIELÓWKI

KAPELUSZ



KTÓRY OBRAZEK PRZEDSTAWIA WYRAZ 

ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ WSKAZANĄ GŁOSKĄ

K

L

M

S



KTÓRY OBRAZEK PRZEDSTAWIA WYRAZ 

ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ WSKAZANĄ SYLABĄ

KA

LO

SA

KO


