
Skype - Konkurs   ,,Bezpieczne wakacje” 

Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na zabawę, relaks i drobne szaleństwa. 

Nie mamy obowiązków związanych ze szkołą i nauką, więc możemy  planować najróżniejsze 

przygody, w których będziemy brać udział. Niektórzy spotykają się z przyjaciółmi i wspólnie 

świetnie się bawią, inni wybierają się na rodzinne wyjazdy. Nikt nie siedzi w domu, kiedy za 

oknem mamy słoneczną, piękną, zachęcającą do wyjścia pogodę. Jednak wszyscy musimy 

pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje i innych 

bezpieczeństwo zwłaszcza w czasie epidemii. Jak powinniśmy postępować, aby wakacje 

zawsze kojarzyły nam się z samymi przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i 

pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa. 

  

W ramach  obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem lokalnym ,,Dni 

Rodziny w Gronie Rodziny” w GOPS W Pieckach  oraz zbliżających się wakacji, a także w 

trosce o bezpieczeństwo rodzin z dziećmi ,asystenci rodzin zorganizowali w formie zdalnej  

konkurs dla dzieci ,,Bezpieczne wakacje”. 

 

 Cel konkursu: 

 Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego 

wypoczynku w różnych sytuacjach i miejscach. 

 Uświadomienie dzieciom zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z kąpielisk oraz 

uwrażliwienie na skutki beztroskich i nierozważnych zabaw, jak również zachowań w 

wodzie. 

 Przybliżenie dzieciom istoty znajomości własnego imienia i nazwiska, połączone z 

omówieniem prawidłowego sposobu zachowania się w sytuacji zgubienia się. 

Przewidywane efekty: 

Dziecko: 

 Wie, w jaki sposób bezpiecznie spędzać wolny czas w różnych miejscach. 

 Zna numery alarmowe wybranych służb ratowniczych. 

 Wie, jak wygląda ratownik wodny oraz jakie muszą być spełnione warunki, aby kąpiel 

była bezpieczna. 

 Wie, kogo i w jaki sposób można poprosić o pomoc w sytuacji zgubienia się. 

 Rozumie konieczność wzmożonej opieki osób dorosłych nad dziećmi podczas letniego 

wypoczynku. 

 Próbuje oceniać zachowanie dzieci w omawianych sytuacjach. 

 Prawidłowo reaguje na umówione komunikaty słowne. 

 wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

         pomoc, umie o nią poprosić; 

  orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze 

         środków transportu; 

  zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 

  próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu 

        i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie. 



 

 

Konkurs podzielony na trzy bloki tematyczne: 

 Bezpieczne wakacje na wsi 

 Bezpieczne wakacje nad wodą  

 Bezpieczne wakacje w lesie 

Każda rodzina miała za zadanie opracować zasady bezpieczeństwa w wybranym bloku 

tematycznym, następnie poprzez łącze Skype zaprezentowała to co przygotowała,  

przewidziane nagrody niespodzianki zachęciły dzieci do działania. Wywiązała się ciekawa 

dyskusja, ale też rywalizacja o wygraną, było dużo pytań, ciekawych odpowiedzi, rodzice 

aktywnie wspierali swoje dzieci.  W miłej atmosferze dzieci i rodzice  miło spędzili czas. 

Laureaci konkursu: 

 Patrycja K. 

 Weronika K. 

 Patryk K. 

 Adrian G. 

 Laura G. 

 Norbert G. 

 Milan G. 

Nagrodzeni otrzymali ciekawe książki. 

Gratulujemy zwycięzcom !!! 
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