
1 1 2, ten numer trzeba znać!
Blok zajęć, które mogą stać się częścią „tygodnia bezpieczeństwa”  
w przedszkolu. W tym czasie można organizować np.: wycieczki na  
komisariat, do jednostki straży pożarnej czy do Centrum Powiada-
miania Ratunkowego. Do przedszkola można zaprosić m.in. przed-
stawicieli trzech służb: ratowników medycznych/lekarzy, strażaków, 
policjantów oraz Operatorów Numerów Alarmowych.

Przedszkolak:

1. Potrafi pokazać na swojej buzi numer alarmowy 112 
   (1 usta, 1 nosek, 2 oczu). 
2. Wie, w jakich sytuacjach powinno się dzwonić pod numer  
    alarmowy 112.  
3. Wie, gdzie na klawiaturze telefonu wybiera się numer 112 i jak  
    wykonać połączenie alarmowe.
4. Wie, że numer alarmowy 112 służy ratowaniu życia i nie służy  
   do zabawy.
5. Potrafi przyporządkować pojazdy (ambulans, wóz strażacki, 
    wóz policyjny) do osób wykonujących związane z nimi zawody.
6. Potrafi określić, czym zajmuje się ratownik medyczny/lekarz,  
    strażak, policjant.
7. Potrafi określić, w jakich sytuacjach zagrożenia należy wezwać     
    określone służby.
8. Potrafi powiadomić rodziców o wypadku, niebezpiecznej sytuacji,    
    zagrożeniu. 
9. Potrafi się przedstawić imieniem i nazwiskiem i podać swój adres  
    zamieszkania. 
 

1. Podające: opis, wyjaśnienie.
2. Poszukujące: rozmowa, zadania inspirujące, gry i zabawy  
    dydaktyczne.
3. Praktyczne: samodzielnych doświadczeń.
4. Ekspresyjna: odgrywanie ról, pantomima.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ  
DLA DZIECI W WIEKU  
PRZEDSZKOLNYM

WYBIERAJ
ŚWIADOMIE

TEMAT

CEL
 

METODY

1  Wybieraj świadomie 112



1. Praca indywidualna.
2. Praca w mniejszych grupach.
3. Praca z całą grupą.

1. Znajomość numeru alarmowego 112, umiejętność wskazania  
   go na klawiaturze telefonu i wykonanie połączenia.
2. Dokonywanie słusznego wyboru i nieużywanie 112 w celu zabawy.
3. Umiejętność oszacowania ryzyka i unikanie niebezpiecznych  
    form zabawy.
4. Umiejętność właściwego reagowania na wypadki i powiadamiania     
    o tym dorosłych.
5. Umiejętność przedstawienia się imieniem i nazwiskiem  
    oraz podania  adresu zamieszkania.

1. Wycinki z gazet, wydruki z Internetu, ilustracje przedstawiające      
    różne kategorie zdarzeń alarmowych, które rzeczywiście miały      
    miejsce (z pominięciem zdarzeń drastycznych).
2. Sylwetki przedstawiające ratownika medycznego/lekarza,  
    strażaka, policjanta, Operatora Numerów Alarmowych.
3. Ilustracje przedstawiające pojazdy uprzywilejowane: ambulans,  
    wóz strażacki, wóz policyjny oraz stanowisko Operatora Numerów  
    Alarmowych.
4. Ilustracje ze sprzętami, które używają poszczególne służby:  
    ratownictwo medyczne (np.: strzykawka, stetoskop, bandaż),  
    straż pożarna (np.: gaśnica, wąż, hełm), policja (np.: kajdanki,  
    lizak, gwizdek)
5. Aparaty telefoniczne z klawiaturą, na której można wybrać  
   numer 112 (stare, nieczynne, zabawkowe) oraz smartfon.
6. Ilustracje z niebezpiecznymi zdarzeniami, do których trzeba   
    wezwać konkretną służbę i przekazać właściwe informacje,  
    które można wyczytać z obrazka, np.: zasłabnięcie, upadek  
    z wysokości, poważne złamanie, tonięcie, wypadek samochodwy,    
    pożar, dziecko na wysokim drzewie, włamanie do samochodu,   
    bójka z udziałem wielu osób.
7. Ilustracje przedstawiające kolejne etapy prawidłowego zgłoszenia  
   pod numerem alarmowym 112.
8. Ćwiczenia interaktywne: symulacja rozmowy z Operatorem  
    Numerów Alarmowych – jakie informacje są potrzebne  
    w trakcie zgłoszenia, a jakie informacje są zbędne.
9. Wykonanie w mniejszych grupach plakatów ostrzegających przez    
    niebezpieczeństwami (technika dowolna). Powieszenie plakatów  
    w mini galerii w sali, stworzonej na potrzeby zająć i wspólne    
    omówienie ich tematyki.

FORMY PRACY

NABYTE  
UMIEJĘTNOŚCI

ŚRODKI  
DYDAKTYCZNE   

CPR SZCZECIN

CPR GORZÓW WLKP.

CPR GDAŃSK

CPR POZNAŃ

CPR BYDGOSZCZ
CPR OLSZTYN

CPR BIAŁYSTOK

CPR WARSZAWA

CPR ŁÓDŹ

CPR RADOM
CPR LUBLIN

CPR RZESZÓW

CPR KIELCE

CPR KRAKÓW

CPR KATOWICE

CPR OPOLE

CPR WROCŁAW
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www.numer112.pl
www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112

120 minut/możliwość podzielenia zajęć na części

1. Przywitanie nauczyciela z dziećmi i zainicjowanie rozmowy  
   pytaniami, czy wiedzą, co to jest bezpieczeństwo, co znaczy być    
   bezpiecznym lub być w niebezpieczeństwie, jakie rodzaje  
   niebezpieczeństw znają i czy wiedzą, kto może im pomóc, gdyby  
   znaleźli się w takiej sytuacji. Nauczyciel wyjaśnia, że odpowiedzi,  
   których udzielą będą potrzebne w trakcie zajęć.

2. Nauczyciel rozdaje dzieciom wycinki z gazet lub wydruki  
   artykułów z Internetu z różnymi kategoriami zdarzeń alarmowych     
   (z pominięciem drastycznych scen), które rzeczywiście miały  
   miejsce, np.: wypadek drogowy, uszkodzona cysterna z rozlanym     
   środkiem chemicznym, pożar budynku, wypadek na boisku  
   szkolnym, zasłabnięcie, włamanie do auta/budynku.

3. Nauczyciel pyta dzieci czy wiedzą:

4. Nauczyciel rozmawia z dziećmi o 3 służbach: czym się zajmują,  
    jakimi samochodami przemieszczają, jak one wyglądają, jakie    
    wydają dźwięki/sygnały i co one oznaczają. Dzieci same starają  
    się odpowiadać, co wiedzą na temat ratownictwa medycznego,  
    straży pożarnej, policji.

5. Nauczyciel dzieli dzieci na mniejsze grupy, rozdaje w każdej  
   grupie ilustracje z 3 pojazdami uprzywilejowanymi i prosi o  
   przyporządkowanie odpowiedniej służby do zdarzenia/wypadku   
   przedstawionego na otrzymanych wcześniej wycinkach gazet/ 
   wydrukach.

ŹRÓDŁO TREŚCI  
I MATERIAŁÓW  
MERYTORYCZNYCH 

SUGEROWANY  
CZAS ZAJĘĆ
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PRZEBIEG ZAJĘĆ, CZ. I

jakie rodzaje zdarzeń i wypadków przedstawiają  
ilustracje?
czy niektórym zdarzeniom można było zapobiec?
jak można było uniknąć tych zdarzeń?
co robić, gdy takie sytuacje już się wydarzyły?
gdzie szukać pomocy w razie zdarzenia alarmowego, 
wypadku?
jakie służby powinny przyjechać do poszczególnych 
kategorii zdarzeń przedstawionych na rozdanych  
wycinkach lub wydrukach?

-

-
-
-
-

-

 



6. Nauczyciel umieszcza na tablicy sylwetki: ratownika  
   medycznego/lekarza, strażaka i policjanta. Następnie rozdaje   
   dzieciom pojedyncze ilustracje przedstawiające sprzęty, których     
   używają oni w trakcie wykonywania swojej pracy. Każde dziecko  
   ma za zadanie przyczepić pod każdą z sylwetek odpowiednie  
   narzędzie pracy, przedstawione na ilustracji, którą otrzymało.

7. Pantomima, odgrywanie ról osób wykonujących zawód ratownika    
    medycznego/lekarza, strażaka i policjanta. Nauczyciel jednemu  
    z dzieci przekazuje na osobności informację, kogo ma odgrywać  
    naśladując czynności związane z wykonywanym zawodem.  
    Zadaniem reszty grupy jest odgadnięcie, jaki zawód reprezentuje  
    dziecko odgrywające pracownika jednej ze służb.

   PRZEBIEG ZAJĘĆ, CZ. II

1. Nauczycielka opowiada dzieciom o sposobie w jaki funkcjonuje  
   w Polsce numer 112 oraz o pracy, jaką wykonuje operator  
   numerów alarmowych. Inicjuje również rozmowę na temat  
   wykonywania połączeń telefonicznych pod numer 112 i zadaje  
   pytania w jakich sytuacjach powinno się dzwonić pod numer  
   alarmowy, a jakie zdarzenia tego nie wymagają. Nauczycielka      
   prezentuje na tablicy kolejność czynności prawidłowego  
   zgłaszania pod numerem 112, posługując się planszami  
   z obrazkami ilustrującymi jego etapy. 

2. Nauczyciel rozdaje dzieciom, podzielonym na grupy, stare   
   aparaty telefoniczne, które mają służyć symulacji  
   przeprowadze nia zgłoszenia pod numerem alarmowym 112.  
   Pokazuje, gdzie na klawiaturze wybiera się numer 112, przypomina  
   zabawę w pokazywanie numeru na własnej buzi (1 usta, 1 nosek,  
   2 oczu); prezentuje także włączony smartfon i możliwość wybrania  
   numeru 112 na wirtualnej klawiaturze wyświetlacza oraz  
   nawiązania połączenia w sytuacji zagrożenia.

3. Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy: Operatorów Numerów  
    Alarmowych i zgłaszających zdarzenie alarmowe. Dzieciom  
    odgrywającym role zgłaszających - rozdaje ilustracje  
    z niebezpiecznymi zdarzeniami, do których trzeba wezwać  
    określoną służbę: ratownictwo medyczne, straż pożarną lub  
    policję. Nauczyciel wspomaga odgrywanie ról i wspólnie  
    z dzieckiem zgłaszającym określa z jaką sytuacją ma do czynienia  
    na otrzymanej ilustracji. Następnie dzieci symulują wykonywanie  
    połączenia telefonicznego pod numer alarmowy 112 i podejmują  
    próbę zgłoszenia niebezpiecznej sytuacji, korzystając z  
    przedstawionej na tablicy pomocy naukowej w postaci  
    rysunkowejsekwencji prawidłowego zgłoszenia. Dziecko  
    odgrywające rolę Operatora stara się zadawać pytania zgłaszają-   
    cemu również korzystając z tej samej sekwencji.  
    Po ukończeniu ćwiczenia następuje zamiana ról w grupach,  
    aby każde dziecko miało możliwość odegrania zarówno  
    operatora, jak i zgłaszającego.
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Dzieci nieśmiałe i nieufne  
nie muszą brać czynnego udziału  
w zabawie i  w odgrywaniu  
powierzonych ról, mogą obserwować  
ją w komfortowym dla siebie  
miejscu.



4. Nauczyciel dzieli dzieci na kilka grup, które samodzielnie  
    z użyciem dowolnej, wybranej przez siebie techniki wykonają   
    plakat ostrzegający przed niebezpiecznym zdarzeniem.  
    Następnie plakaty zostają powieszone w mini galerii, w sali lub  
    na korytarzu w przedszkolu. Nauczyciel omawia wspólnie  
    z dziećmi tematykę plakatów, odnosząc ją do wiedzy, którą dzieci  
    zdobyły w trakcie zajęć. Przed czym ostrzegają? Jakich barw  
    powinno się używać na plakatach mających ostrzegać?  
    Co umieścić na plakacie, żeby zwrócić uwagę, np.: przechodnia?  
    Czy lepsze są plakaty z napisami czy tylko ostrzegające samym  
    rysunkiem?

Integralną częścią zajęć jest praca domowa w postaci rozmowy  
z rodzicami na temat tego, czy w ich telefonach komórkowych jest 
zapisany numer alarmowy 112 i czy są oznaczone osoby, do których 
należy zadzwonić w razie, gdyby stało się coś nieprzewidzianego. 
Jeśli w telefonach rodziców nie funkcjonują takie kontakty, dzieci 
wspólnie z rodzicami powinny uzupełnić te informacje. Rodzice  
powinni także przećwiczyć z dziećmi zapamiętywanie ich imienia  
i nazwiska oraz podawanie adresu zamieszkania.

„Internetowa kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca  
numeru alarmowego 112”,  realizowana przez Fundację ICAD  
w partnerstwie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności  
ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata  
2014-2020”.

5  Wybieraj świadomie 112

PRACA DOMOWA


