
 Kochane Motylki! 
Rodzice i Dzieci! 

Wszyscy są? Witam Was!
Zaczynamy, już czas!

Gorąco dziękuję za wczorajsze spotkanie, Wasze uśmiechy, kwiaty, 
słodkości, pamiątkowego motylka. 

Każdy z Was pozostanie na zawsze w moim sercu. 

Spotkania z Wami w naszej Motylkowej sali i poprzez internet dały mi 
mnóstwo radości. Dziękuję za cały rok wspólnych zabaw. 

O przekazanie ciepłych życzeń i pozdrowień prosił mnie także Pan 
Dyrektor, który nie mógł z nami wczoraj świętować zakończenia roku 
szkolnego. 

Mamy nadzieję, że będziecie do nas wracać i opowiecie o swoich 
przygodach w szkole.



1. Posłuchaj piosenki i powiedz o czym opowiada:
 
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

2. Zapraszam Cię na wycieczkę rowerem. Pamiętaj włożyć kask, by zabezpieczyć głowę!
Połóż się na dywanie i pedałuj (wiesz jak wygląda ćwiczenie „rowerek:). Zgodnie z poleceniem 
wstań, napompuj rower (tak na niby oczywiście:) , połóż się i jedź dalej. 

https://www.youtube.com/watch?v=nMrgD75miGY 

3. Popatrz uważnie na obrazek na górze strony i powiedz jakie są na nim numery telefonów, do 
czego służą, jak wezwać pomoc gdy wydarzy się niebezpieczna sytuacja.
                                                                                                               
Kochany Rodzicu! Poćwicz z dzieckiem wzywanie pomocy! 

Omówcie najpierw co mogło się wydarzyć.

Wybierajcie „na niby”  numer 112 .
Podawajcie informacje: 

- gdzie jesteś
- co się wydarzyło
- odpowiedz na pytania i słuchaj poleceń dyspozytora

 PAMIĘTAJ, ŻE NIE WOLNO DZWONIĆ POD NUMER ALARMOWY DLA ZABAWY!

 4. Popatrz jak bezpiecznie zachowywać się na wakacjach nad wodą

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

5.  Czas na trochę ruchu. Zapraszam do zabawy:

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

https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=nMrgD75miGY
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


6. Teraz obejrzyj film o tym, jak przygotować się do wyprawy w góry, by być bezpiecznym 

         https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 
                                                                                                                                             
     
7. Pamiętaj, że dziś DZIEŃ TATY. Może zrobisz laurkę jak poniżej, albo według własnego 
pomysłu? Koniecznie złóż życzenia i uściskaj mocno Tatę!

 A może nauczysz się krótkiego wierszyka i powiesz go Tacie: 

Kochany tato - zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu zawsze jest fajnie.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci
dziękować, 

i tą laurkę Tobie darować. 
(albo: i sto całusów Tobie darować)

                                                                           

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio

