
 

 

Dużymi krokami zbliżają się do nas 

upragnione, wyczekiwane przez wszystkich 

Hura!!!!!!!!!!. Zanim wyruszycie  

na wakacyjne szlaki, zobaczcie co dla Was 

przygotowaliśmy.  

Zaczynamy od poprawnego spakowania 

walizki. 

Pomogą Wam w tym 



 

 

 Wiecie już jak poprawnie spakować się na wakacje.  

W takim razie możemy Was zabrać w podróż  

po najpiękniejszych polskich miastach. Może po 

obejrzeniu tych krótkich filmów osobiście odwiedzicie 

te piękne miejscowości. A zaczynamy od miasta 

położonego w województwie małopolskim. Mieszka 

tam pewien legendarny smok. Czy wiecie gdzie 

wyruszymy? Tak, zapraszamy do 

 

 

https://www.youtube.com/embed/97Kb-hElRqw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Swd3OsoYRIw?feature=oembed


Z Krakowa przenosimy się teraz do stolicy naszego 

kraju czyli do Poznajcie dziesieć 

sekretów największego miasta w Polsce. 

 

 
 

Wyruszamy teraz na północ Polski. Jak dobrze wiecie 

znajduje się tam Morze Bałtyckie. Jest tez wiele 

pięknych miast leżących nad morzem. Jednym z nich 

jest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/XMw_KIuaaPU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/NrRdUpwlg9Y?feature=oembed


Mamy nadzieję, że podobała Wam się wirtualna 

podróż po zakątkach naszego kraju.  

 

Teraz zapraszamy wszystkich, którzy lubią plastykę do 

wykonania pływającego statku. Taka praca może 

ozdobić Wasz pokój na czas wakacji. Zachęcamy         

Was do działań plastycznych w czasie wolnym 

.Rysujcie, malujcie i twórzcie, a może we wrześniu 

pochwalicie się waszymi wakacyjnymi dziełami.        

Link z instrukcją do pracy znajduje się poniżej. 

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/plywajacy-statek-
wyklejanka/?fbclid=IwAR117IHuYQsei5xdMkyTQZ1WH
UY1wfBXVBma-5ol_1s-y7eB802ISoFb1lM 

 

 

 

 

 

 

 



W czasie wakacji nie zawsze jest piękna pogoda. 

Mamy coś dla Was na deszczowe dni- 30 letnich 

inspiracji.Stwórzcie swoją wakacyjną kolekcję prac.            

Nie może w niej zabraknąć arbuzowego słoika            

czy wieloryba z doniczki.Link do prac jest poniżej. 

 

https://www.mamawdomu.pl/2016/06/30-letnich-

inspiracji.html 

.  
 

Zachęcamy Was również do stworzenia wakacyjnej 

skrzyni skarbów. Wystarczy własnoręcznie ozdobione 

kartonowe opakowanie po jajkach i wszystkie nasze 

skarby z wakacji znajdą się w jednym miejscu. 



 

 

 

 

Drogie dzieci, mamy jeszcze 

dla Was ciekawą prezentację 

związaną z wakacyjnymi 

podróżami po Polsce. 

Obejrzyjcie ją zanim 

wyruszycie na wakacyjny                       

odpoczynek. 

 
https://view.genial.ly/5ee4bb1f37584d0da62882e4/presentation-

wakacyjna?fbclid=IwAR2aAUTSk1dt_J23J360RsgR6f6x21Xsk8jB25Px

j-tuRNH0SKQHEXNI7Qw 

https://view.genial.ly/5ee4bb1f37584d0da62882e4/presentation-wakacyjna?fbclid=IwAR2aAUTSk1dt_J23J360RsgR6f6x21Xsk8jB25Pxj-tuRNH0SKQHEXNI7Qw
https://view.genial.ly/5ee4bb1f37584d0da62882e4/presentation-wakacyjna?fbclid=IwAR2aAUTSk1dt_J23J360RsgR6f6x21Xsk8jB25Pxj-tuRNH0SKQHEXNI7Qw
https://view.genial.ly/5ee4bb1f37584d0da62882e4/presentation-wakacyjna?fbclid=IwAR2aAUTSk1dt_J23J360RsgR6f6x21Xsk8jB25Pxj-tuRNH0SKQHEXNI7Qw


Może znajdziecie wolną chwilę na wakacyjną 

krzyżówkę albo wykreślankę?

 



 



 

  

W naszej wakacyjnej prezentacji nie może zabraknąć 

wakacyjnej piosenki. Posłuchajcie o czym śpiewa 

Majka Jeżowska w piosence ,,Idą wakacje”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E


Piosenkę, którą za chwilę usłyszycie znają zapewne 

Wasi rodzice a także babcie i dziadkowie. Powstała 

ona 60 lat temu. Tekst tego utworu napisał znany 

poeta L.J.Kern. Muzykę stworzył Witold Krzemieński. 

Piosenka ,,Lato, lato, lato czeka" została zaśpiewana  

w filmie "Szatan z siódmej klasy". 

 

 

 
 

 

 

Wasze wakacje będą udane jeśli spędzicie je bezpiecznie. 

Gdziekolwiek będziecie, czy w górach, czy nad morzem, 

albo w mieście, ważne żebyście wiedzieli jak zadbać o swoje 

bezpieczeństwo. Spędźcie z nami jeszcze kilka chwil  

i zerknijcie do tego, co jest poniżej, aby nadchodzące miesiące 

były czasem nie tylko radosnym, ale również bezpiecznym. 

https://www.youtube.com/embed/hPfioB70WC0?feature=oembed


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz.  

Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić. 

✓ Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 

✓ Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – 

przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle. 

✓ Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

✓ Nie rozmawiaj z obcymi. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię 

zaczepiał. 

✓ Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij 

pomoc. 

✓ Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych  

i bezpiecznych kąpieliskach. Nie wchodź do wody bez opieki osoby 

dorosłej. 

✓ Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i 

zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się 

kremem z filtrem. 



✓ Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask 

ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie 

wycieczki w góry. 

✓ Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę  

na obecność kleszczy. 

✓ Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

✓ Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies 

czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 

 

 

Żeby było Wam łatwiej zapamiętać najważniejsze zasady 

bezpiecznych wakacji, możecie sobie wydrukować rady 

i w miejscu kropeczek wpisać swoje imię: 
 

 

 

 

 



 

Proponujemy Wam jeszcze obejrzenie krótkiej prezentacji na 

temat bezpieczeństwa w różnych miejscach i w różnych 

sytuacjach. Link jest poniżej:  

 
https://www.canva.com/design/DAD-8hz1vWU/UjtYmdcszypvhVXb3-

vuKQ/view?fbclid=IwAR1pif3hGQtr9oQVYE1ZacTOlAYqeNQOhwDDyhJ62-

4VwKD7BdmwXguwq8I#10 
 

 

To już wszystko co dla Was przygotowaliśmy w tym roku 
szkolnym w ramach e-świetlicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAD-8hz1vWU/UjtYmdcszypvhVXb3-vuKQ/view?fbclid=IwAR1pif3hGQtr9oQVYE1ZacTOlAYqeNQOhwDDyhJ62-4VwKD7BdmwXguwq8I#10
https://www.canva.com/design/DAD-8hz1vWU/UjtYmdcszypvhVXb3-vuKQ/view?fbclid=IwAR1pif3hGQtr9oQVYE1ZacTOlAYqeNQOhwDDyhJ62-4VwKD7BdmwXguwq8I#10
https://www.canva.com/design/DAD-8hz1vWU/UjtYmdcszypvhVXb3-vuKQ/view?fbclid=IwAR1pif3hGQtr9oQVYE1ZacTOlAYqeNQOhwDDyhJ62-4VwKD7BdmwXguwq8I#10

