
Witajcie! 

Dziś ostatnia w tym roku szkolnym lekcja języka polskiego.  Zapiszcie temat: 

 

24.06.2020 r.                                           Lekcja 

 
Temat: Wakacje tuż, tuż… Pamiętamy o bezpieczeństwie.  
 

Plan na dziś jest następujący: 

1. Dziś czas na podsumowanie. W czwartej klasie poznaliście wielu 

bohaterów lektur, wzbogaciliście wiedzę z gramatyki i ortografii. 

Zastanówcie się nad następującymi zagadnieniami: 

1) Który z bohaterów lektur wzbudził Waszą sympatię? 

2) Który stanowczo nie spodobał się Wam? 

3) Która lektura jest Waszą ulubioną? 

4) Jakie zasady pisowni sprawiają Wam trudność? 

5) Który materiał z gramatyki jest przez Was najlepiej opanowany? 

6) Z którymi treściami z gramatyki macie jeszcze trudności? 

2. Niedługo zaczną się wakacje. Niektórzy z Was z pewnością wyjadą poza 

miejsce zamieszkania. Wymieńcie 5 miast, do których chcielibyście udać 

się podczas wakacji. Uzupełnijcie zdanie: 

W czasie wakacji chciałbym/chciałabym wyjechać do: …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Utwórzcie od wpisanych przez Was nazw miast nazwy ich mieszkańców 

według wzoru: 

Grudziądz – grudziądzanie, grudziądzanin, grudziądzanka 

 

4. Pamiętajcie podczas wakacji o zasadach bezpieczeństwa (poniższy tekst 

pochodzi ze strony www.czasdzieci.pl ; link:  

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html ): 

 

http://www.czasdzieci.pl/
https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html


 „Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby 
bezpiecznie spędzić wakacje:  

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której 
godzinie zamierzasz wrócić. 

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 
3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na 

pasach dla pieszych i na zielonym świetle. 
4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 
5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 
6. Nie rozmawiaj z obcymi. 
7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 
8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 
9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 
10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 
11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i 

bezpiecznych kąpieliskach. 
12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 
13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 
14. 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. 

15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny 
podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.  

16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 
17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 
18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 
19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić. 
20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność 

kleszczy. 
21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są 

trujące. 
22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. 
23. Nie rozpalaj ogniska w lesie. 
24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot 

może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 
25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 

Aby lepiej zapamiętać zasady bezpieczeństwa, na koniec kilka z nich w 
bardziej humorystyczny sposób: 



1. Numer 112 znamy i w razie potrzeby go wybieramy. 
2. Jeśli kogoś nie znamy, na pewno z nim nie rozmawiamy. 
3. Gdy na plaży przebywamy, od mamy się nie oddalamy. 
4. W górach po szlaku chodzimy, wtedy nie zbłądzimy. 
5. Gdy na słońcu przebywamy, czapkę lub kapelusz zakładamy.” 

Drodzy Uczniowie, Kochane Dzieci, 

gratuluję Wam sukcesów w nauce. Ten rok szkolny był z pewnością dla Was 
trudny nie tylko dlatego, że rozpoczęliście nieznany Wam do tej pory II etap 
edukacyjny, ale również z powodu zmiany sposobu uczenia się. Dziękuję za 
Wasze zaangażowanie w czasie zdalnej edukacji. Specjalne podziękowania 
kieruję do Waszych Rodziców, którzy musieli zmierzyć się z dziedziną edukacji, 
z którą dotychczas nie mieli styczności. Jestem im wdzięczna za wsparcie, 
jakiego Wam udzielali.  

 

Życzę Wam wspaniałych i bezpiecznych wakacji. 

Beata Magiera 

 

 


