
Rymowanki i malowanki uczniów SP 17 z klas IV - VII:  

„Jak bezpiecznie spędzić wakacje w 2020 roku?” 
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  W cudowny Wakacji czas,  

Pamiętaj Aby o swoje zdrowie dbać. 

W Koronawirusa czasie,  

Antybakteryjny żel miej zawsze w zapasie.  

Często ręce myj dokładnie,  

I maseczkę noś w miejscach publicznych przykładnie.  

Jeśli zachowasz zasadę dystansowania,  

Zmniejszysz ryzyko zachorowania.  

Epidemia nie straszna ci będzie ,  

Jeśli będziesz przestrzegał zasad bezpieczeństwa zawsze i wszędzie.  
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Podczas tych najbliższych wakacji, 

Nie chodź do kina, ani do restauracji.  

Myj często ręce wodą z mydłem,  

Zanim zjesz pyszną kanapkę z powidłem.  

Zachowaj odstęp od innych – 2 metry,  

Będziesz wtedy bardziej bezpieczny.  

Przestrzegaj zasad drogi przyjacielu,  

To ustrzeżesz się od problemów ze zdrowiem wielu.  
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W te wakacje 

Lepiej nie udawać się w zagraniczne lokacje. 

Trzeba myć ręce, 

By się nie dać koronawirusa  udręce. 

Dystans należy zachować, 

Aby ambulansu nie wołać. 

 

-4- 

Jak już od nauczania zdalnego zrobisz sobie spację, 

Niechybny znak  to, że idą wakacje. 

Gdy z pawlacza wyciągniesz ulubioną skakankę, 

Zrobię Ci przestróg małą wyliczankę. 

Bądź zawsze ostrożny, szczególnie w podróży, 

W górach unikaj niedźwiedzi, a na szczytach burzy. 

Do wody wchodź zawsze, gdy ją sprawdzisz dokładnie, 

Żebyś nie musiał podziwiać - życia rybek w akwarium ładnie. 
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Już wakacje nas witają, 

Nadszedł ten cudowny czas. 

Lecz pamiętaj - włącz myślenie, 

By we wrześniu spotkać nas! 

 

Piasek, plaża, morze, las, 

Hej przygodo, witaj nas! 

Użyj kremu, załóż kask,  

Bądź bezpieczny i się baw! 
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Podczas tegorocznych wakacji, 

Nie zapomnij odwiedzić babci. 

Pamiętaj o środkach bezpieczeństwa, 

Nie odmawiaj w tej sprawie posłuszeństwa. 

Po krótce ci je przedstawię, 

A potem rower ci naprawię. 

Po pierwsze zostań w swoim kraju, 

Nawet ty Święty Mikołaju. 

Po drugie, gdzie byś nie był zawsze myj ręce, 

Porządnie mydłem, najlepiej w łazience. 

Po trzecie maskę na twarzy noś, 

Załóż ją szybko i nie bądź łoś. 

Po czwarte dystans utrzymaj proszę, 

Tak około ze cztery kalosze. 

Po piąte nie pchaj się w tłum ludzi, 

Nawet jeśli w domu strasznie ci się nudzi. 

Mam nadzieje, że się zastosujesz, 

I dalekiego wyjazdu nie planujesz. 

A ja idę ci rower naprawić, 

Tak abyś mógł pod domem się bawić. 
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Zachowaj rozsądek koniecznie, 

żeby spędzić wakacje bezpiecznie! 

Pandemia właśnie nastała, 

A liczba chorych ciągle nie jest mała. 

 

Noś maseczkę w sklepie, 

a autobus zamień na wycieczki piesze. 

Myj ręce dokładnie, 

wówczas wirus Cię nie dopadnie. 
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Przekwitły już akacje, 

więc zbliżają się wakacje. 

Jest to czas radości, 

ale też i uważności. 

Jak zażyjemy kąpieli, 

to będziemy uśmiechnięci i weseli. 

W każdy letni wypoczynek, 

dla chłopczyków i dziewczynek. 

Jedna ważna jest zasada, 

by się mieć na baczności i nie stracić swej uważności! 
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Jak to sobie wyobrażam?  

    Słońce, lato, plaża. 

    Mogłabym całymi dniami 

    Leżeć w słońcu z kangurami. 

    Po wszystkim wskoczę w autobus,  

    Zwiedzę cały globus. 

   Pandemii zmienić czas, 

   Na wakacje ruszajmy w las!  

   Lekcje online już żegnamy,  

   Na wyprawę wyruszamy. 

   Każdy chyba przyzna racje,  

   Że najlepsze są wakacje. 

   To taki bardzo miły czas,  

   Którego pragnie każdy z nas. 
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Drogi uczniu, miały być wakacje życia? 

Kowid jednak szybko zmienił tu nas sposób bycia. 

Wakacje będą inne, niż do tej pory. 

Dlatego, proszę bądź zawsze gotowy. 

Noś maseczkę, bądź ostrożny , bo to nie są żarty. 

Bo ten Kowid, jak widzimy jest bardzo uparty. 

Więc się nie łam, idź do przodu, 

Byleby ostrożnie. 

I przestrzegaj wszystkich zasad wtedy będzie dobrze! 
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Lato, góry, morze, las  

Odpoczynku przyszedł czas!  

Już wakacje radość wkoło  

Żegnaj książko, żegnaj szkoło  

Wyruszamy na wycieczki 

Zwiedzać pola, miasta, rzeczki 

Wszędzie będzie pełno nas bo to nie jest nudy czas  

Lecz w tym wszystkim ważna sprawa  

Bezpieczeństwo i uwaga  

Myśl o sobie, innych też 

Bezmyślności mówiąc precz  

Idź do lasu na wycieczkę lecz w muzeum włóż maseczkę  

Nie dotykaj tam niczego 

Bo to ważna rzecz kolego 

COVID czyha prawie wszędzie  

na poręczach, klamkach, w windzie. 

Lecz jest na to sposób stary 

Umyj ręce! - Nie ma sprawy! 

I pamiętaj dystans trzymaj 

Tłumów ludzi wręcz unikaj 

Chcesz wakacje mieć bajeczne 

Zadbaj by były bezpieczne! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

    



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


