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1. Telefony alarmowe. Gdzie szukać pomocy?
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przebieg

materiały

Rozpoczęcie –
burza mózgów

Dzieci i nauczyciel siedzą w kręgu. Nauczyciel mówi dzieciom, że dzisiaj będą rozmawiać o tym, czym jest bezpieczeństwo. Stosuje metodę: burza mózgów.
Przykładowe pytania: Co to znaczy zachowywać się bezpiecznie? Czy warto zachowywać się bezpiecznie? Dlaczego? Czy znają jakieś zasady bezpieczeństwa? Kto pomaga nam być bezpiecznym? Jak dzieci nie wiedzą,
to można naprowadzić obrazkami.

?!

Nauczyciel pokazuje właściwy obrazek i wspólnie z dziećmi zastanawia się za co jest odpowiedzialna osoba/służba ze zdjęcia.

Nr alarmowy 112

Obrazki (do ściągnięcia

7 minut

ze strony PCK):

•
•
•
•
•
•

policjant
radiowóz
ratownik medyczny
karetka
strażak
wóz strażacki

Dzieci razem z nauczycielem wstają. Nauczyciel pyta, czy znają numer, pod który należy zadzwonić, gdy dzieje się
coś złego, np. doszło do wypadku, albo gdzieś wybuchł pożar? Zapewne część z dzieci odpowie: 112. Jeśli tak,
to nauczyciel mówi, że teraz nauczą się wierszyka, dzięki któremu wszyscy będą ten numer znali:
Tu w przedszkolu każdy wie,
jak po pomoc dzwoni się.
112 wybieramy
i na pomoc już czekamy.

czas

5 minut

[pokazujemy palcem podłogę przed sobą, która symbolizuje przedszkole]
[przykładamy do ucha dłoń w geście telefonowania]
[pokazujemy liczbę palców: 1-1-2]
[tupiemy nogami]

Wierszyk powtarzamy kilka razy, w grupie, potem mogą powtórzyć go chętne dzieci samodzielnie.
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Dzieci siadają do stolików. Nauczyciel rozdaje dzieciom zeszyty edukacyjne i nożyczki. Dzieci wycinają telefon.
Po skończonej pracy zostawiają zeszyty edukacyjne na stolikach i wracają do kręgu na dywanie.

• papierowy telefon do
wycięcia z zeszytu
edukacyjnego

czas
5-7
minut

Kiedy wszyscy już wrócili na dywan, dzieci razem z nauczycielem wybierają numer 112: 1-1-2 zielona słuchawka.
Dzieci znają też inne numery alarmowe, można więc wyjaśnić który numer telefonu połączy nas z jaką służbą
i powybierać też te numery na telefonie:
999 – karetka
998 – straż pożarna
997 – policja

Uczymy się
reagować
w trudnych
sytuacjach
– praca w kręgu

Dzieci i nauczyciel siadają w kręgu. Nauczyciel mówi, że numer 112 jest bardzo ważny, trzeba go pamiętać, ale
trzeba też wiedzieć co powiedzieć, gdy się pod niego zadzwoni. Następnie nauczyciel mówi dzieciom, że dzwoniąc
po pomoc muszą pamiętać, że bardzo ważne jest powiedzenie kilku informacji, żeby pomoc mogła szybko do nas
przyjechać.

• lalka
• pluszowy miś
• papierowy telefon

7 minut

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, słyszysz mnie? Misiu, czy mnie słyszysz? (miś nie odpowiada)
Lalka bierze papierowy telefon i wybiera głośno numer mówiąc
- Jeden – jeden – dwa – zielona słuchawka.
Po chwili lalka mówi:
- Dzień dobry. Jestem dzieckiem. Mam na imię Krysia (imię, takie żeby nie było go w grupie). W przedszkolu nr ***
w Warszawie (podajemy własne miasto) leży miś i jak do niego mówię, to się nie odzywa.
Po zakończonej scence nauczyciel pyta się dzieci, czy pamiętają co mówiła lalka? W razie problemów nauczyciel
zadaje pytania pomocnicze. Następnie raz jeszcze odgrywa scenkę, ale tym razem prosi dzieci, żeby powtarzały
za lalką. Na koniec nauczyciel prosi chętne dzieci do odegrania scenki – nauczyciel i dzieci pomagają w prawidłowym przeprowadzeniu rozmowy.
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Dzieci siadają do stolików. Otwierają zeszyt edukacyjny na stronie nr 3. Na karcie widać rysunki z różnymi trudnymi sytuacjami, przy rysunkach postaci ratownika, policjanta i strażaka.

• zeszyt edukacyjny

czas
10 minut

Zadaniem dziecka jest wybranie odpowiedniej osoby, która pasuje do danej sytuacji i połączenie jej. Po skończeniu
tego zadania dzieci mogą pokolorować rysunki.
Nauczyciel chodzi między dziećmi i indywidualnie rozmawia z nimi o wybranych scenkach, sprawdzając,
czy zaznaczyły właściwą osobę.

Podsumowanie

?!

pytania i
?! odpowiedzi
krótkie

pogadanka

Dzieci i nauczyciel wracają na dywan i siadają w kręgu. Nauczyciel po krótce zadaje pytania: Czym jest bezpieczeństwo? Jakiego numeru dziś się nauczyliśmy? Kto pamięta rymowankę o tym numerze telefonu?
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