
NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W PSP ŻUKÓW 

NAUCZYCIEL: Justyna Osipowicz 

PRZEDMIOT :    WDŻ 

KLASA/grupa : IV-VIII 

OKRES TYGODNIA  OD  15.06.2020- 19.06.2020 

 
Tydzień 

Zakres treści nauczania Źródła i materiały 
niezbędne do realizacji 
zajęć 

 
19.06.2020r 
piątek 
 

 
Temat : Czerwone światło. Bezpieczeństwo podczas wakacji. 

Witam! To już ostatnie nasze spotkanie przed wakacjami. 

Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na relaks, 

zabawę, czy nawet drobne szaleństwa. Nie mamy już 

obowiązków związanych z nauką i szkołą, więc możemy 

bez ograniczeń planować najróżniejsze przygody, w 

których będziemy brać udział. Niektórzy z nas spotkają 

się z przyjaciółmi i będą się świetnie bawić, inni wybiorą 

się na rodzinne wyjazdy. Nikt nie będzie siedział w 

domu, kiedy za oknem będzie słoneczna, piękna, 

zachęcająca do wyjścia pogoda. Jednak wszyscy musimy 

pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku 

dbania o swoje i innych bezpieczeństwo. Jak powinniśmy 

postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z 

samymi przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy 

rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach 

bezpieczeństwa. Pamiętajcie: Ważne decyzje należy 

podejmować „głową”. Może się zdarzyć, że mamy 

ochotę zrobić coś zwariowanego, lecz zawsze musicie 

pamiętać o  swoim bezpieczeństwie i konsekwencjach. 

Czerwone światło w głowie powinno się zapalić, gdy 

znajdujemy się sami w: 

 domu, w którym nie ma rodziców; 

 ustronnym miejscu w parku, w lesie; 

 domu przyjaciół, w którym nie ma nikogo; 

 w jakimkolwiek miejscu gdzie nie ma zbyt 

wielu ludzi. 

Warto przemyśleć jak zachować się w danej sytuacji, by 

potem nie było problemów. 

Zachęcam Was do obejrzenia krótkiego filmu i życzę 

bezpiecznych, udanych wakacji. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gmaCqVtv7D4 

                                              Pozdrawiam 

  

 
Zamieszczona notatka. 
Filmik  z YouTube 
 

Sposób monitorowania postępów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności, sposób oceniania 

Odpowiedzi do pytań w formie notatki odesłane na e-mail nauczyciela. 

https://www.youtube.com/watch?v=gmaCqVtv7D4


Sposób informowania uczniów/ rodziców o postępach i ocenach 

Pochwała ustna lub pisemna za zaangażowanie. 

Terminy i formy konsultacji dla uczniów i rodziców 

środa, czwartek- 15.00- 17.00  piątek- 11.30- 14.20 

 


