
 
Kampania Bezpieczne wakacje 

Bezpiecznie i zdrowo – tak spędza wakacje Bemowo 
 

Konspekt zajęć dla uczniów klas I – III 
Bezpiecznie spędzam wakacje w mieście 

 

Temat: Rozmowa z uczniami na temat bezpiecznego spędzania wakacji w 
            mieście. Rozwiązywanie zagadek, rebusów. Układanie zdań z  
            rozsypanek wyrazowych. Wykonywanie makiety placu zabaw. 
 
Cele:  
- ukazanie dzieciom zagrożeń związanych z przebywaniem w mieście podczas 

wypoczynku wakacyjnego w mieście;  
- pokazanie różnych możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w   

mieście; 
- rozwijanie umiejętności przewidywania własnych czynów; 
- rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności; 
- doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy i argumentowania 

własnych wypowiedzi; 
- rozwijanie logicznego myślenia; 
- kształcenie umiejętności pracy w grupie; 

 
Środki dydaktyczne: 
- ilustracje: plac zabaw, boisko,  
- puzzle z rysunkami pokazującymi zagrożenia (załączniki nr 1 – 6);   
- rozsypanki wyrazowe 
- wierszyk 
- materiały do zrobienia makiety (mogą być przyniesione przez dzieci np. rurki 

do napojów, pudełka, opakowania po jogurtach, ścinki tkanin); 
 
Metody: 
- rozmowa; 
- pokaz; 
- aktywne działanie; 
 
Formy: 
- praca zbiorowa; 
- praca indywidualna; 
- praca w grupie; 
 
 



Przebieg zajęć 
1. Rozmowa z uczniami na temat jak można spędzać czas wolny zostając w 

mieście zainspirowana wierszykiem: 
 

Wakacje są super, wspaniałe i miłe, 
Lubimy wyjeżdżać, tam mieć dobre chwile. 

Lecz czasem pozostać nam w mieście wypadnie 
Nie martwmy się jednak, też będzie tu fajnie! 

 
- wyjście na podwórko, plac zabaw, boisko; 
- odwiedziny kolegi koleżanki; 
- wyjście do kina, na basen; 
- przejażdżka rowerowa 
 
(W klasach I, II można pokazać ilustracje naprowadzające na te propozycje, w 
III klasie można odegrać z dziećmi scenki dramowe. 
 
2. Dzielimy klasę na 6 grup. Każda grupa dostaje puzzle ze schematycznymi 
rysunkami przedstawiającymi zagrożenia występujące w tych sytuacjach. (W 
kolejnych klasach puzzle są coraz trudniejsze – pocięte na większą ilość 
kawałków.) 
Po ułożeniu puzzli (puzzle przyklejone na kartce) przedstawiciele grup pokazują 
swoje prace i wyjaśniają zagrożenia, które mogą zaistnieć w danych sytuacjach: 
- niebezpieczne zabawy na placu zabaw; 
- spotkanie z obcymi (częstowanie); 
- spotkanie z obcymi (zapraszanie, rozmowa – dopytywanie się); 
- otwieranie drzwi domowych; 
- skoki i zabawy w basenie i w pobliżu; 
- niebezpieczna jazda na rowerze; 
 
 
3.Co zrobić, aby ustrzec się tych zagrożeń – rozmowa, układanie zdań – 
wniosków z rozsypanek wyrazowych (Każde dziecko dostaje jedno zdanie do 
ułożenia, w klasie I dzieci dostają gotowe zdania i uzupełniają określonymi 
wyrazami). Po ułożeniu dzieci przepisują zdania pisakami, dużymi literami na 
paski papieru i przyczepiają magnesami do tablicy. Najlepiej (najwyraźniej i 
bezbłednie) napisane zdania są przyklejone na duży arkusz i pozostawione w 
klasie na wystawce. 
 
Rozsypanki 
 
Rozsądnie korzystaj ze sprzętów  na  placu zabaw. 
Nie przyjmuj od obcych żadnych podarunków. 



 
Nie odchodź nigdzie z obcymi, którzy coś ci obiecują. 
 
Nie podawaj obcym swojego adresu, telefonu i innych informacji, jeśli  nie 
ma takiej potrzeby. 
 
Otwieraj drzwi swojego domu tylko osobom znanym. 
 
Zachowuj się ostrożnie podczas zabaw na basenie. 
 
Nie wyjeżdżaj samotnie na długie wyprawy rowerowe. 
 
4. Na styropianowym podłożu oklejonym szarym papierem powstanie makieta 
placu zabaw. Każde dziecko przygotowuje jeden, dwa elementy: postacie, 
zabawki, drzewka i z pomocą nauczyciela mocują na podłożu. W klasie I dzieci 
zamiast wykonywania makiety mogą kolorować rysunki (puzzle). 
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