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Witamy ,,Kropelki’’ 

Hanna Niewiadomska ,,Pobudka’’ 

 

                                            Czy noc długa, czy też krótka, 

rano….czeka nas pobudka. 

Choć się wszystkim oczy kleją, 

budzik krzyczy…….precz z pościelą!!! 

 

Ale łóżko wciąż nas trzyma, 

wciąga jasiek i pierzyna. 

 

Nogi nam się uginają , 

i z tapczana wstać nie dają. 

 

Tata jeszcze sen swój goni, 

śpi wciąż, chociaż budzik dzwoni. 

 

Piękne słonko, go nie kusi, 

bo on pospać jeszcze musi. 

 

Mama ze snu budzi dzieci. 

Wstawać!!! Wstawać!!!! bo czas leci, 

do przedszkola i do szkoły. 

Już się zaczął dzień wesoły 

 

 

Propozycje zajęć na dziś:  

1*Zapraszam do obejrzenia filmu edukacyjnego z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy ,,Doktor Kręciołek uczy ratować’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=7Y5-_yV0lU8 

  

Jakie czynności ratownicze wykonujemy kolejno? 

*Zachowaj spokój 

https://www.youtube.com/watch?v=7Y5-_yV0lU8


*Rozejrzyj się czy jest bezpiecznie 

*Sprawdzanie przytomności 

*Wezwanie pomocy  

  Drogi rodzicu naprawdę warto utrwalać w dziecku tą wiedzę, ono 

może uratować komuś życie dziś jako dziecko, w przyszłości jako  

osoba dorosła 

Pamiętaj, co mówimy , gdy wzywamy pomoc 

Jak się nazywasz? 

Ile masz lat? 

Gdzie się znajdujesz? 

Co się stało? 

Dlaczego potrzebujesz pomocy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2*Pomóż karetce pogotowia dojechać do poszkodowanego 

 

 

 



Propozycja zabaw na popołudnie: 

1. *„ Łowienie rybek” – zabawa manualna. Potrzebne będą: makaron                      

„ rurki”, słomki z możliwością wyginania. Słomki- to wędki, makaron – 

to rybki. Popatrzcie na filmik: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/06/lowienie-rybek-zabawa-dla-dzieci/ 

 

 

 

*„ Monety do ściany” – zabawa dziecko-rodzic, z elementem rywalizacji. 

Pomoce: moneta dla uczestnika zabawy. 

Pstryknięciem palców popychamy monetę do ściany. Czyja moneta będzie 

bliżej, ten wygrywa. 

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/06/lowienie-rybek-zabawa-dla-dzieci/


Propozycja 

kolorowanki

 

Pozdrawiamy Pani Magda i Małgosia 
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