
Scenariusz zajęć nr 8 

z wykorzystaniem animacji nr 13 

 

TEMAT: BEZPIECZNE WAKACJE 

– NIE KĄP SIĘ W MIEJSCACH NIEDOZWOLONYCH 

 

Cel zajęć: 

Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom zagrożeń jakie niesie ze sobą korzystanie z kąpielisk 

oraz beztroskie zabawy w wodzie. 

 

1. Założenia organizacyjne: 

a. Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I – II szkoły 

podstawowej). 

b. Miejsce szkolenia: sala dostosowana do korzystania ze sprzętu audiowizualnego. 

c. Czas trwania: 20 min. 

 

2. Metoda zajęć: 

Pogadanka interaktywna, rozmowa. 

 

3. Pomoce dydaktyczne: 

Animacja komputerowa, tablica, kreda kolorowa. 

 

4. Przebieg zajęć: 

Zajęcia rozpoczynamy od prezentacji animacji pod tytułem „Nie kąp się w miejscach 

niedozwolonych”, która jest materiałem wyjściowym do dyskusji. Następnie przechodzimy 

do rozmowy z dziećmi. Zadajemy pytania np.: 

Gdzie kąpał się chłopiec? 

Czy było to miejsce gdzie można się kąpać? 

Co było w pobliżu zbiornika wodnego? 

Czy woda była czysta? 

Jaki znak był postawiony w pobliżu zbiornika wodnego i co on oznacza? 

Czy chłopiec powinien się tam kąpać? 

Czy w pobliżu waszego domu jest zbiornik wodny i czy można 

się w nim kąpać? 

 

Podczas rozmowy staramy się naprowadzić dzieci na rolę bezpieczeństwa podczas 

zabaw nad wodą. Przypominamy jak bardzo niebezpiecznym żywiołem jest woda, w której 

można się bardzo szybko utopić, nawet jeżeli jesteśmy w płytkim basenie. Szczególną uwagę 

zwracamy na bezpieczną zabawę z rówieśnikami, podczas której nie wolno popychać czy 

podtapiać innych. Podkreślamy, że stosujemy się do zakazów kąpieli na kąpieliskach nie 

dopuszczonych do użytku. Omawiamy znaki jakie widzimy na plaży i na basenach, w tym 

kolory flag (czerwona – zakaz kąpieli, biała –można się kąpać) i znaki ostrzegawcze. 

 

W celu urozmaicenia zajęć rysujemy na tablicy kolorową kredą dwie flagi pod jedną 

piszemy „kąpiel zabroniona”, pod drugą „kąpiel dozwolona”. Następnie pytamy dzieci na 

jakie kolory pomalujemy flagi. Mówimy o konieczności stosowania się do zaleceń ratownika 

na kąpielisku strzeżonym oraz o pływaniu w „rękawkach” lub z kołem ratunkowym, jeśli nie 

czujemy się w wodzie zbyt pewnie. 

 

 



Możemy posłużyć się rebusem: 

Co znajduje się na każdym strzeżonym kąpielisku? 

A = O RATUN KOWE 

 

Omawiamy gdzie i w jaki sposób dzieci powinny się bawić, tj.: 

•   kąpać się pod opieką osoby dorosłej, 

• kąpać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, nie pływać w wodach nie  

sprawdzonych (czystość wody bywa niedostateczna i wejście do takiej wody może 

spowodować chorobę skóry), 

• nie wchodzić do wody, jeżeli nie wiecie jakie jest ukształtowanie dna zbiornika (glinianki,   

stawy, itp. mają często niebezpieczne grząskie dno), 

• w trakcie kąpieli słuchać poleceń ratownika i osób dorosłych, ponieważ oni starają się dbać   

o wasze bezpieczeństwo, 

• bawiąc się w wodzie nie popychać, nie podkładać nogi, nie podtapiać innych, itd., 

• uważać, aby podczas zabaw komuś nie stała się krzywda. 

 

Pokazujemy dzieciom lub rysujemy znaki, z którymi możemy się spotkać na kąpieliskach, tj: 

 

Znaki zakazu 

Spiętrzenie wody - woda skażona - woda pitna-kąpiel zabroniona-skakanie do wody -strefa 

ciszy- hodowla ryb zabronione 

 

Znaki ostrzegawcze 

Wiry- niebezpieczna zimna woda-głębokość wody-nagły uskok- pale skały- podwodne 

kamieniste dno - sieci rybackie - wodorosty 

 

Znaki informacyjne 

Plaża strzeżona-punkt medyczny- telefon 

Mówiąc o bezpiecznej kąpieli wspominamy także o zanieczyszczeniu wód  

i zagrożeniach jakie to zjawisko niesie ze sobą. Wodę zanieczyszczają głównie ścieki 

komunalne (miejskie) i przemysłowe oraz chemiczne środki używane w rolnictwie 

(spływające z pól do cieków i zbiorników wodnych). Teoretycznie każdy zanieczyszcza 

wodę. Dlatego tak ważne jest dbanie o czystość, nie wrzucanie śmieci do wody i sprzątanie po 

sobie. 

 

Na koniec musimy krótko podsumować zajęcia, angażując do tego dzieci.  

Zadajemy pytania: 

Gdzie możemy się bezpiecznie kąpać? 

Jak powinniśmy zachowywać się w wodzie? 

Kto czuwa nad naszym bezpieczeństwem na kąpielisku strzeżonym? 

 

Spontaniczne odpowiedzi dzieci uporządkowujemy i podsumowujemy temat. 

Uczymy dzieci krótkiego wierszyka: 

Do grania są boiska, 

do ślizgania lodowiska, 

do kąpania strzeżone kąpieliska. 

 

 

 

 


