
Dzień dobry.
Pamiętajcie złożyć tatusiom życzenia, dzisiaj jest Dzień Taty ;-)
Dzisiejszy temat: Bezpieczne wakacje w górach.

Edukacja społeczna
1. Zapoznaj się z filmem edukacyjnym pt. „Bezpieczeństwo dzieci w górach”

https://www.youtube.com/watch?v=QJRyLdDJaqw 
2. Odpowiedz ustnie na pytania:

Jak należy się przygotować do wyjścia w góry?
Co należy spakować do plecaka i zabrać ze sobą na szlak?
Co oznacza skrót GOPR?
Co robimy jeśli spotka nas burza?
Kiedy dzwonimy po pomoc?

Edukacja polonistyczna
1. Przeczytaj poniższe informacje i skreśl te, które są fałszywe. Przy zdaniach prawdziwych 

zaznacz litery znajdujące się w kolumnie zaznaczonej literą P (prawda), a przy fałszywych –
w kolumnie F (fałsz). Jeśli wykonasz zadanie poprawnie, litery te, czytane z góry na dół, 
utworzą hasło.

P
(prawda)

F
(fałsz)

Przed każdym wyjściem na górski szlak należy sprawdzić aktualne 
warunki pogodowe.

G N

Kolory pieszych szlaków górskich oznaczają stopień ich trudności – im 
barwa ciemniejsza, tym droga trudniejsza.

T R

Gdy napotkamy na szlaku niedźwiedzia, powinniśmy go nakarmić, by się 
nie rozzłościł. 

W O

Aby uniknąć burzy w górach, najlepiej jest rozpoczynać wycieczki o jak 
najwcześniejszej porze dnia.

T R

Zimą, trasę wycieczki zawsze dostosowujemy do aktualnych zagrożeń 
lawinowych.

O P

Najbezpieczniej jest chodzić po górach samotnie. E Ł

Na numer alarmowy górskiego pogotowia ratunkowego powinniśmy 
dzwonić tylko w pilnych przypadkach, np. gdy istnieje ryzyko utraty 
zdrowia bądź życia.

A M

Przed wyprawa w góry należy przygotować się fizycznie, aby zbyt szybko 
nie zmęczyć się na szlaku.

Z C

Hasło:.....................................................

Zadanie dla chętnych
Znajdź informacje o tym co wyszło Ci z powyższego hasła.

Edukacja matematyczna – obliczenia wagowe
1. Co do plecaka?

Filip, Hania i Mariusz wybierają się w góry. Pomóż dzieciom spakować plecak, aby zabrały jak 
najwięcej potrzebnych rzeczy, nie przekraczając wagi pokazanej na plecaku. Dokonaj obliczeń.

Filip – plecak 7 kg

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


Hania – plecak 5 kg

Mariusz – plecak 8 kg

Kurtka przeciwdeszczowa – 2 kg
Telefon komórkowy – 1 kg
Latarka – 1 kg
Butelka wody – 1 kg
Apteczka – 2 kg
Bułki – 1 kg
Mapa – 1 kg
Śpiwór – 1 kg
Kompas – 2 kg
Czy są jakieś przedmioty, których brakuje według Ciebie na tej liście? 

Wychowanie fizyczne
Temat: Ruletka z ćwiczeniami. 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu- 
%C4%87wiczenia 

Religia 
Wakacje z Bogiem
https://view.genial.ly/5eebd7e5b4bde70d10f15891/interactive-image-wakacje-z-bogiem 

Powodzenia
Patrycja Rosa

https://view.genial.ly/5eebd7e5b4bde70d10f15891/interactive-image-wakacje-z-bogiem

