
1 1 2, ten numer trzeba znać!
Blok zajęć, które mogą stać się częścią „tygodnia bezpieczeństwa” 
w szkole. W tym czasie można organizować np.: wycieczki na komi-
sariat, do jednostki straży pożarnej czy do Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego. Do szkoły można zaprosić m.in. przedstawicieli trzech 
służb: ratowników medycznych/lekarzy, strażaków, policjantów oraz 
Operatorów Numerów Alarmowych. Prezentowane mogą być filmy 
edukacyjne i ogłoszony ogólnoszkolny konkurs na prace plastyczne 
związane z tematyką bezpieczeństwa.

Uczeń:

1. Potrafi podać numer telefonu alarmowego w Polsce i wie,  
   że jest to numer ogólnoeuropejski. 
2. Potrafi określić w jakich sytuacjach należy dzwonić pod numer  
   alarmowy 112.
3. Potrafi przyporządkować pojazdy (ambulans, wóz strażacki,  
    wóz policyjny) do osób wykonujących związane z nimi zawody   
   (ratownik medyczny/lekarz, strażak, policjant).
4. Potrafi określić czym zajmuje się ratownik medyczny/lekarz,   
    strażak, policjant.
5. Potrafi przyporządkować określone służby do konkretnych   
    sytuacji alarmowych.
6. Potrafi określić na czym polega praca Operatora Numerów   
    Alarmowych.
7. Potrafi powiadomić rodziców o wypadku, niebezpiecznej sytuacji,  
    zagrożeniu.
8. Potrafi poprawnie reagować w sytuacji wypadku/zagrożenia.
9. Potrafi wybrać numer alarmowy na klawiaturze zwykłego telefonu  
    i na wirtualnej klawiaturze smartfonu oraz samodzielnie wykonać  
    połączenie.
10. Potrafi samodzielnie dokonać zgłoszenia wypadku pod 
     numerem alarmowym 112, zgodnie ze schematem prawidłowego  
     zgłaszania.
11. Potrafi się przedstawić imieniem i nazwiskiem i podać swój   
     dokładny adres zamieszkania.
 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ  
DLA DZIECI W WIEKU  
WCZESNOSZKOLNYM
7 - 9 LAT

WYBIERAJ
ŚWIADOMIE

TEMAT

CEL
 
  

METODY

1  Wybieraj świadomie 112



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

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

1. Znajomość ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112  
    i umiejętność samodzielnego wykonanie połączenia z telefonu  
    z klawiaturą oraz ze smartfonu.
2. Dokonywanie słusznego wyboru i nieużywanie 112 w celu zabawy.
3. Umiejętność oszacowania ryzyka i unikanie niebezpiecznych form   
    zabawy, które prowadzą do wypadków.
4. Umiejętność właściwego reagowania na wypadki i powiadamiania     
    o tym dorosłych.
5. Umiejętność rozpoznania rodzajów zdarzeń alarmowych 
    i służb, które w tej sytuacji powinny udzielić pomocy, zgodnie  
    z wykonywaną przez nie pracą: ratownictwo medyczne,  
    straż pożarna, policja.
6. Umiejętność przeprowadzenia zgłoszenia wypadku pod numerem  
    alarmowym 112 według schematu prawidłowego zgłaszania.
7. Umiejętność przedstawienia się imieniem i nazwiskiem oraz   
    podania adresu zamieszkania.

1. Wycinki z gazet, wydruki z artykułów z Internetu, ilustracje  
   przedstawiające różne kategorie zdarzeń alarmowych, które   
   rzeczywiście się wydarzyły (z pominięciem zdarzeń drastycznych).
2. Ilustracje przedstawiające pojazdy uprzywilejowane: ambulans,  
    wóz strażacki, wóz policyjny.
3. Ilustracje przedstawiające sylwetki pracowników trzech służb 
    ratunkowych: ratownika medycznego/lekarza, strażaka,   
    policjanta.
4. Kartki z nazwami 3 służb: ratownictwo medyczne, straż pożarna,   
    policja.
5. Karty pracy indywidualnej: łączenie pojazdów służb z sylwetkami  
    ich pracowników, kolorowanie dużego logotypu numeru 112  
    w Polsce.
6. Aparaty telefoniczne z klawiaturą, na której można wybrać numer  
    112 oraz smartfon.
7. Sylwetka Operatora Numerów Alarmowych oraz fotografia   
   przedstawiająca stanowisko jego pracy w Centrum Powiadamiania  
   Ratunkowego.
8. Plansza oraz kartki, które zawierają informacje, jakie należy  
    udzielić w trakcie dokonywania zgłoszenia pod numerem   
    alarmowym 112 wg prawidłowego schematu.

METODY

FORMY PRACY

NABYTE  
UMIEJĘTNOŚCI

ŚRODKI  
DYDAKTYCZNE   
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9. Ćwiczenia interaktywne: symulacja rozmowy z Operatorem    
   Numerów Alarmowych – jakie informacje są potrzebne  
   w trakcie zgłoszenia, a jakie informacje są zbędne.
10. Wykonanie w grupach dowolną techniką plakatów 
    ostrzegających przed niebezpieczeństwami. Powieszenie     
    plakatów w mini galerii w sali zajęć.
11. Wydruk odznak „Bezpiecznego Ucznia”, dla uczestników zajęć.

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

 120 minut/możliwość podzielenia zajęć na części

Przywitanie nauczyciela z dziećmi i zainicjowanie rozmowy  
pytaniami czy wiedzą, co to jest bezpieczeństwo, co znaczy być 
bezpiecznym lub być w niebezpieczeństwie, jakie rodzaje niebezpie-
czeństw znają i czy wiedzą kto może im pomóc, gdyby się znaleźli  
w takiej sytuacji. Czy wiedzą, co znaczy przysłowie:  
„Przezorny zawsze ubezpieczony”? Czy wiedzą, co to jest numer 112?
Nauczyciel wyjaśnia, że odpowiedzi dzieci przydadzą się w trakcie 
zajęć.

Nauczyciel rozdaje dzieciom, wycinki z gazet, wydruki artykułów  
z Internetu, ilustracje z różnymi kategoriami zdarzeń alarmowych  
(z pominięciem drastycznych scen), które rzeczywiście miały miej-
sce, np.: wypadek drogowy, uszkodzona cysterna z rozlanym środ-
kiem chemicznym, pożar budynku, wypadek na boisku szkolnym, 
zasłabnięcie, włamanie do auta/budynku, dziecko, które utknęło  
na wysokim drzewie, bójka chuligańska, kieszonkowiec kradnący 
portfel, tonący itd.

Nauczyciel pyta dzieci czy wiedzą:

- jakie rodzaje zdarzeń i wypadków przedstawiają ilustracje?
- czy niektórym zdarzeniom można było zapobiec, albo ich uniknąć?
- co robić, gdy takie sytuacje już się dzieją, albo właśnie się  
   wydarzyły?
- gdzie szukać pomocy w razie zdarzenia alarmowego, wypadku?
- jakie służby powinny przyjechać do poszczególnych kategorii  
   zdarzeń przedstawionych na rozdanych materiałach graficznych?

ŹRÓDŁO TREŚCI  
I MATERIAŁÓW  
MERYTORYCZNYCH 

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

Nauczyciel wiesza na tablicy pojedyncze ilustracje z pojazdami 
trzech służb. Pokazuje dzieciom po kolei sylwetki: ratownika 
medycznego/lekarza, strażaka, policjanta i pyta, do jakiego pojazdu 
powinna być przyporządkowana każda z nich.

Nauczyciel dzieli dzieci na mniejsze grupy i rozdaje w każdej 
grupie ilustracje z 3 pojazdami uprzywilejowanymi i prosi o 
przyporządkowanie odpowiedniej służby do zdarzenia/wypadku 
przedstawionego na rozdanych wcześniej materiałach graficznych 
przedstawiających zdarzenia alarmowe.

Nauczyciel wiesza na tablicy ilustrację zawierającą oficjalny logotyp 
Numeru Alarmowego 112 i pyta dzieci czy wiedzą, co to jest? 
Informuje dzieci, że istnieje specjalny numer alarmowy 112, którego 
można użyć w każdej sytuacji alarmowej. Nauczyciel tłumaczy 
uczniom, że numer 112 to wspólny numer dla pogotowia, policji 
i straży pożarnej zarówno w Polsce, jak i za granicą - na terenie 
Europy.
Rozmowę podsumowuje wspólne sformułowanie zasady, którą 
powinien znać każdy uczeń: „Gdy potrzebuję pomocy w sytuacji 
alarmowej, zwracam się do osoby dorosłej lub dzwonię pod numer 
alarmowy 112”.

Nauczyciel rozdaje dzieciom karty pracy indywidulanej, na której 
są umieszone pojazdy 3 służb: ambulans, wóz strażacki i radiowóz 
oraz 3 sylwetki osób wykonujących związane z nimi zawody: 
ratownika medycznego/lekarza, strażaka, policjanta. Każdy uczeń 
musi przyporządkować odpowiedni zawód do odpowiedniego 
wozu za pomocą łączącej je linii. Na koniec zadania dzieci powinny 
pokolorować na czerwono duży logotyp numeru alarmowego 112, 
umieszczony na górze karty w celu jego utrwalenia.

4.

5.

6.

7.

8.

Dzieci nieśmiałe i nieufne  
nie muszą brać czynnego udziału  
w zabawie i  w odgrywaniu  
powierzonych ról, mogą obserwować  
ją w komfortowym dla siebie  
miejscu.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ, CZ. II

Nauczyciel umieszcza na tablicy oficjalny logotyp Numeru 
Alarmowego w Polsce, sylwetkę Operatora Numerów Alarmowych 
i zdjęcie przedstawiające jego stanowisko pracy w Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. Opowiada dzieciom, w jaki sposób 
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. Nauczyciel 
prezentuje na tablicy kolejność czynności prawidłowego zgłoszenia 
pod numerem 112, układając po kolei ilustrujące je obrazki wraz  
z opisem.

Nauczyciel rozdaje uczniom, podzielonym na grupy, stare aparaty 
telefoniczne, które mają służyć symulacji przeprowadzenia 
zgłoszenia pod numerem alarmowym 112. Pokazuje, gdzie 
na klawiaturze wybiera się numer 112 i przypomina znaną z 
przedszkola 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 w celu nawiązania połączenia w sytuacji zagrożenia.

Nauczyciel wiesza na tablicy planszę z napisem „1 1 2, ten numer 
trzeba znać!” i rozsypuje na stoliku pojedyncze kartki, które 
zawierają informacje i obrazki, co po kolei należy robić zgłaszając 
zdarzenie pod numerem alarmowym. Informuje uczniów, że razem 
stworzą plakat ze schematem prawidłowego zgłoszenia, który 
zawiśnie na stałe w sali zajęć.
Wspólnie ustalają kolejność kartek i przyklejają do planszy 
przyczepionej do tablicy:

WIDZISZ ZAGROŻENIE?
ZACHOWAJ SPOKÓJ
UPEWNIJ SIĘ, ŻE JESTEŚ W BEZPIECZNYM MIEJSCU
WYBIERZ NUMER ALARMOWY 112
ODPOWIADAJ NA PYTANIA OPERATORA
PODAJ ADRES LUB OPISZ MIEJSCE ZDARZENIA
CO SIĘ STAŁO?
CZY SĄ RANNE OSOBY?
PODAJ IMIĘ I NAZWISKO
NIE ROZŁĄCZAJ SIĘ PIERWSZY
NIGDY NIE DZWOŃ DLA ZABAWY!!!!!!

Nauczyciel proponuje uczniom zabawę w parach: jedno dziecko 
leży na podłodze i udaje nieprzytomnego, drugie wzywa pogotowie 
według instrukcji z planszy; jedno dziecko woła, że pali się cały 
dom, a drugie wzywa straż pożarną według instrukcji z plakatu; 
jedno dziecko prosi o pomoc, bo ktoś próbuje ukraść auto, a drugie 
wzywa policję według instrukcji z plakatu. Scenki powinny być 
odegrane kilka razy, wymieniając uczniów biorących w nich udział.
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Nauczyciel prosi uczniów, żeby sięgnęli po rozdane wcześniej 
aparaty telefoniczne i dzieli ich na pary operatorów i zgłaszających. 
Każda para losuje jedną ilustrację przedstawiającą zdarzenie 
alarmowe i próbuje dokonać samodzielnie zgłoszenia, starając się 
korzystać ze tworzonego schematu. Scenki odgrywane są kilka razy 
– dokonując zamiany ról i losując nowe kategorie zdarzeń.

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 ponadto przećwiczyć z dziećmi zapamiętywanie ich imienia 
i nazwiska oraz podawanie adresu zamieszkania.
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PRACA DOMOWA

„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”.
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