
1.  Telefony alarmowe. Gdzie szukać pomocy?

3 – 4 latki

ćwiczenie przebieg materiały czas

Wprowadzenie Nauczyciel zaprasza dzieci do kręgu na dywanie i mówi, że dzisiaj nauczą się bardzo ważnej rzeczy, takiej która 
może nawet uratować komuś życie. Na początku jednak nauczyciel chciałby sprawdzić, czy dzieci potrafią rozwią-
zać zagadki:

Czarny strój i kask na głowie,
Wóz ogromny, woda, ogień.
Kiedy pożar się zaczyna, 
Kto pomoże? Kto go wstrzyma?

Gdy wypadek, czy choroba,
To karetka już gotowa.
Kogo w aucie tym spotkamy?
Czy się musisz radzić mamy?

Tego pana wszyscy znają
I go bardzo podziwiają.
Mundur nosi i pistolet.
Już odpowiedź zna przedszkole.

Po każdej zagadce nauczyciel pokazuje odpowiedni rysunek (do ściągnięcia ze strony PCK).

Obrazki (do ściągnięcia ze 

strony PCK): 

•	 policjant
•	 radiowóz
•	 ratownik	medyczny
•	 karetka
•	 strażak
•	 wóz	strażacki

5 minut
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Nr	alarmowy	112 Nauczyciel pyta dzieci, czy wiedzą, co należy zrobić, jeżeli chcemy wezwać na pomoc strażaka, policjanta lub 
ratownika medycznego. Jeżeli dzieci nie wiedzą, to pokazuje dzieciom papierowy telefon i naprowadza ich na od-
powiedź, że należy zadzwonić. Jeżeli któreś z dzieci wie, jaki numer należy wybrać, prosi o powiedzenie i wyraźnie 
chwali, mówiąc, że ten numer (112) może uratować czyjeś życie i bardzo ważne jest, żeby wszyscy ludzie  
go znali. Jeżeli dzieci wymienią numery na policję (997), straż pożarną (998) lub pogotowie (999) również 
chwali i mówi, że one są bardzo ważne, ale można zapamiętać jeden numer, który pomoże skontaktować się ze 
wszystkim służbami.

Nauczyciel prosi dzieci, żeby wstały i wspólnie skacząc raz na jednej nodze, raz na dwóch powtarza numer telefonu 
ratunkowego – jeden (jedna noga), jeden (druga noga), dwa (obie nogi). Ćwiczenie powtarza kilkakrotnie, żeby dzie-
ciom utrwalił się numer telefonu 112. Po zakończonym ćwiczeniu, dzieci ponownie siadają na dywanie.

•	 karta	z	numerem		
alarmowym 112

•	 duży	papierowy	telefon

5 minut

Piosenka Nauczyciel uczy dzieci piosenki na melodię „Panie Janie”. Podczas nauki piosenki nauczyciel zmienia tonację,  
np. śpiewa jak robot, czy diwa operowa.

Alarmowy, alarmowy, 
numer nasz, numer nasz, 
jeden jeden dwa, jeden jeden dwa,
 każdy zna, każdy zna.

Podczas śpiewania jeden jeden dwa pokazuje kolejno na usta, nos i oczy.

5 minut

Wybieramy	numer	
112

Nauczyciel pyta dzieci, jaki jest numer, o którym przed chwilą śpiewali – 112. Nauczyciel pokazuje dzieciom cyfry  
1 i 2 pytając się o nie. Następnie kładzie na dywanie odwrócone obrazkiem do dołu cyfry 1, 1 i 2 po czym prosi  
po kolei kilkoro dzieci, żeby ułożyły numer	112.

Następnie nauczyciel pokazuje duży papierowy telefon, na którym wyciska numery 1, 1, 2 i zieloną słuchawkę, mó-
wiąc dokładnie co robi – jeden, jeden, dwa, zielona słuchawka. Później prosi kilkoro dzieci, żeby powtórzyły  
tę czynność. 

W ostatnim etapie tego ćwiczenia, nauczyciel rozdaje dzieciom papierowe telefony i wspólnie  z dziećmi kilkukrot-
nie wybiera numer 112 w analogiczny sposób, jak chwilę wcześniej.

•	 cyfry	1,	1,	2
•	 duży	papierowy	

telefon
•	 papierowe	telefony

5 minut
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Kolorowanka Dzieci siadają do stolików. Otwierają zeszyt edukacyjny na stronie nr 1. Na karcie widać kontury numerów alarmo-
wych. Dzieci mają za zadanie pokolorować je. Nauczyciel chodzi między dziećmi i przypominają sobie rymowanki 
z początku zajęć. 

•	 zeszyt	edukacyjny 5 minut

Wzywanie	
pomocy

Dzieci siadają w kręgu ze swoimi książeczkami, pokazują numery telefonów, jakie wyszły im po wykonaniu zada-
nia. Nauczyciel prosi dzieci o przypomnienie, do czego służy ten numer telefonu.

Następnie nauczyciel mówi dzieciom, że dzwoniąc po pomoc muszą pamiętać, że bardzo ważne jest powiedzenie 
kilku informacji, żeby pomoc mogła szybko do nas przyjechać.

Nauczyciel pokazuje dzieciom pluszowego misia i mówi, że miś bardzo źle się czuje i potrzebuje pomocy.  
Na szczęście jest z nim dziewczynka (lalka) i ona wie, jak trzeba wezwać pomoc. Nauczyciel odgrywa scenkę:

Lalka trąca za ramię misia i mówi:
- Misiu, czy mnie słyszysz? (miś nie odpowiada)
Lalka bierze telefon i wybiera głośno numer mówiąc
- Jeden – jeden – dwa – zielona słuchawka.
Po chwili lalka mówi:
- Jestem dzieckiem. Mam na imię Zosia (imię, takie żeby nie było go w grupie). W przedszkolu nr *** leży miś i jak 
do niego mówię, to się nie odzywa.

Po zakończonej scence nauczyciel pyta się dzieci, czy pamiętają co mówiła lalka? Nauczyciel zadaje pytania na-
prowadzające – czy powiedziała kim jest? Czy powiedziała jak się nazywa? Czy powiedziała gdzie jest? 
Czy powiedziała, co się stało? – po każdym pytaniu, gdy dzieci odpowiedzą, nauczyciel przywołuje fragment scen-
ki. Następnie raz jeszcze odgrywa scenkę, ale tym razem prosi dzieci, żeby powtarzały razem z lalką.

W ostatnim etapie tego ćwiczenia nauczyciel prosi chętne dzieci do odegrania scenki – nauczyciel i dzieci pomaga-
ją w prawidłowym przeprowadzeniu rozmowy.

•	 miś
•	 lalka
•	 papierowy	telefon

5 minut
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Zakończenie Dzieci i nauczyciel wracają na dywan i siadają w kręgu.

Nauczyciel pyta się dzieci, czego dzisiaj nauczyły się na zajęciach. Jeżeli żadne z dzieci nie wymieni numeru alar-
mowego, to nauczyciel przypomina. 

Na zakończenie wspólnie śpiewają piosenkę o numerze alarmowym.

5 minut
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