„Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności,
i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Jedna z podstawowych potrzeb człowieka…”
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego
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I.

WSTĘP

Wraz z narodzinami dziecka rodzi się potrzeba stworzenia mu szczęśliwego, zdrowego
i bezpiecznego życia. Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka to podstawowe zadanie, przed
którym stają rodzice. To oni troszczą się i zamartwiają, aby nic złego nie przytrafiło się im
pociechom. Kiedy dziecko jest małe tworzą nad nim tak zwany „parasol ochronny”, który ma
„ocalić” dziecko przed złem. Gdy dzieci zaczynają dorastać i stawać się samodzielne, przed
rodzicami pojawiają się nowe wymagania i konieczność wyposażania dziecka w umiejętność
przewidywania niebezpieczeństw i zagrożeń, a także unikania ich, a jeśli zaistnieją to
w zdolność radzenia sobie z trudną sytuacją. Można by rzec, że „bezpieczeństwo jest naczelną
potrzebą człowieka i grup społecznych, a zarazem najważniejszym ich celem”.
Jak wcześniej

wspomniałyśmy to rodzice, są pierwszymi osobami w życiu małego

człowieka, które troszczą się o jego bezpieczeństwo. Z upływem lat, kiedy dziecko zaczyna
dorastać i przebywa w szerszym środowisku niż rodzina, za jego bezpieczeństwo
odpowiadają dodatkowo

inne osoby. To znaczy: nianie,

nauczyciele, wychowawcy

w żłobku, przedszkolu, szkole. Jak wiemy, wyobraźnia i pomysłowość dzieci potrafi
zaskoczyć niejednego dorosłego, a wręcz przekroczyć zdolność przewidywania dorosłych,
co w konsekwencji może stanowić zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa dziecka.
Tak, więc jednym z najważniejszych obowiązków nauczyciela w przedszkolu, jest
zapewnienie

wychowankom

bezpieczeństwa

w

szerokim

znaczeniu

tego

słowa.

My nauczyciele powinniśmy zwrócić uwagę na sytuacje, w których należy zadbać
o bezpieczeństwo dzieci i wskazać im sposób w jaki należy to czynić. Naszym zadaniem jest
podejmowanie takich działań, które podnoszą świadomość młodego człowieka na sytuacje
zagrażające jego życiu i zdrowiu oraz unikania zagrożeń.
Pamiętajmy zatem, że dziecko szczęśliwe, to dziecko zdrowe i bezpieczne.

II.

CELE PROGRAMOWE

1.Cel główny programu:



Kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania
się w przedszkolu i poza nim
Kształcenie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo

2. Cele szczegółowe:
Dziecko:









zna podstawowe zasady prawidłowego przechodzenia przez ulice
zna zasady bezpiecznej ewakuacji
zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich
wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych
zna zasady bezpiecznej kąpieli i wypoczynku nad wodą
wie, że należy unikać miejsc i zachowań niebezpiecznych
rozwija umiejętność zachowania się w sytuacji zagrożenia i zwracania się o pomoc –
zna telefony alarmowe
potrafi wskazać miejsca bezpieczne do zabawy

III.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program „Bezpieczny przedszkolak” powstał w trosce o bezpieczny i prawidłowy rozwój
naszych wychowanków. Ma on na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw
i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat, w sytuacjach trudnych,
zagrażających zdrowiu a nawet życiu. Założeniem programu jest uświadomienie dzieciom
zagrożeń, które mogą wystąpić zarówno w przedszkolu, domu, w plenerze, jak i na drodze
oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Jest on oparty o podstawę
programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
(Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17), której jednym z priorytetowych
zadań jest: „Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.” Według
podstawy programowej dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole
podstawowej:


wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc,
umie o nią poprosić;



orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków
transportu;



zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;



wie, że me może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych
(np. środków czystości);



próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu
i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

IV.

METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
Niniejszy program zawiera takie formy, które aktywizują dziecko do działania

i pozwalają mu zrozumieć otaczającą go rzeczywistość, pomagają wybrać między dobrem
a złem, uświadamiają czym jest bezpieczeństwo. Dziecko w sposób atrakcyjny, znany
i dostępny kształtuje postawę „bezpiecznego przedszkolaka”. W celu realizacji powyższego
programu stosowane będą następujące formy:
- rozmowy indywidualne i grupowe,
- spotkania z policjantem,
-spotkania ze strażakiem,
-spotkania z ratownikami medycznymi,
- konkursy plastyczne,
-wystawy prac dzieci
-zabawy i gry ruchowe,
-zabawy dydaktyczne i tematyczne,
- zabawy konstrukcyjne,
- wycieczki i spacery,
-wykorzystywanie utworów z literatury dziecięcej
Metody pracy zastosowane w programie pozwalają ukształtować u dziecka odpowiednie
nawyki, postawy i umiejętności niezbędne w życiu każdego dorosłego człowieka. W wyniku
uzyskania lepszych efektów pracy należy stosować poniższe metody

naprzemiennie.

Najczęściej wykorzystywanymi w niniejszym programie metodami będą:
-metody podające: wiersze, piosenki ,pogadanka, opowiadanie, , historyjka obrazkowa, praca
z obrazkiem, opowiadanie nauczyciela, dyskusja,
-metody aktywizujące: dzieci poprzez działanie zdobywają wiedzę
-metody praktyczne: konkursy, prace plastyczne, wystawki, gry i zabawy ruchowe, pokaz,
ćwiczenia, spotkania,
-metody problemowe: gry dydaktyczne, doświadczenia

V. TREŚCI EDUKACYJNE

Treści zawarte w programie proponowane są dla dzieci 3 – 6 letnich i dotyczą
wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw i aktywności zdrowotnej, ruchowej, społecznej,
plastycznej, muzycznej, teatralnej, przyrodniczej, technicznej oraz intelektualnej. Realizacja
tych treści umożliwi w przyszłości wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci,
ułatwiając im funkcjonowanie w życiu, dbałość o własne zdrowie i jego rozwój.

Miesiąc

Temat

Treści

wrzesień

Jestem bezpieczny
w przedszkolu.

- poznawanie pomieszczeń przedszkolnych i sposobów
bezpiecznego korzystania z nich,
- przypomnienie, wprowadzenie zasad bezpiecznego
poruszania się po przedszkolu,
- wdrażanie do bezpiecznego korzystania z zabawek,
- nauka bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym i
bezpiecznego korzystania z ogrodowego sprzętu,
- wdrażanie do bezpiecznych kontaktów z rówieśnikami,
- wdrażanie do bezpiecznych spacerów, wycieczek itp.
- zwrócenie uwagi przyprowadzanie i odbieranie dzieci z
przedszkola tylko przez osoby dorosłe, odpowiedzialne,
upoważnione.

październik

Bezpieczny na
drodze.

- nauka zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
- bezpieczne zachowanie podczas spacerów i wycieczek,
- wyrabianie umiejętności chodzenia w parach, zwartą
grupą,
- uważne słuchanie i reagowanie na polecenia i sygnały
nauczyciela,
- nauka prawidłowego przejścia przez jezdnię,
- poznanie wybranych znaków drogowych,
- nauka wierszy, piosenek, słuchanie opowiadań,
- znajomość swojego imienia i nazwiska, adresu, imion
rodziców,
-spotkanie z policjantem

listopad

Bezpieczny w domu.

- wyrabianie umiejętności bezpiecznych zachowań w
gospodarstwie domowym,
- udział dzieci w pracach domowych,
- poszanowanie praw dziecka i człowieka w domu,

grudzień

Bezpieczne zabawy
zimą.

- prezentowanie bezpiecznego sposobu bawienia się w
czasie zimy na dworze,
- uświadomienie dzieciom zagrożenia płynącego z
niewłaściwych zabaw zimą na śniegu i lodzie,

styczeń

Bezpieczny w
kontaktach z
dorosłymi.

- uświadomienie dzieciom, że nie każdy dorosły może być
przyjazny,
- kształtowanie postawy umiejętnego ograniczania zaufania
do obcych,
- wykazywanie asertywnej postawy wobec osób nieznanych,
- znajomość swojego imienia i nazwiska, adresu, imion
rodziców,
- uświadomienie komu i w jakich okolicznościach można
podać swoje dane osobowe,

luty

Niebezpieczne
substancje.

- zwrócenie uwagi na niebezpieczne substancje w domu
(środki czystości, leki),
- uświadomienie dzieciom, kto i jak może się nimi
posługiwać,
- rozumienie zakazu próbowania produktów niewiadomego
pochodzenia,
- zrozumienie konieczności zgłaszania jakichkolwiek
dolegliwości osobie dorosłej,
-spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia (lekarz,
pielęgniarka)

marzec

Niebezpieczeństwa
w przyrodzie.

- zwrócenie uwagi na negatywne skutki niektórych zjawisk
atmosferycznych - wdrażanie zasad dotyczących
zachowania w sytuacji zagrożeń (burza, wichura, ulewa,
powódź),
-spotkanie ze strażakiem

kwiecień

Bezpieczne kontakty
ze zwierzętami.

- zwrócenie uwagi na zagrożenia związane ze zwierzętami,
- poznanie sposobów zachowania w przypadku zagrożenia,

maj

Bezpieczne zabawy
na świeżym
powietrzu.

- bezpieczna jazda na rowerze, rolkach, wrotkach,
hulajnodze, deskorolce,
- zasady bezpiecznej jazdy: wyposażenie roweru, sygnał
dźwiękowy, hamulec, lampa, światła odblaskowe,

czerwiec

Bezpieczne wakacje.

- bezpiecznie wypoczywamy na wakacjach (morze, plaża,
jeziora, stawy, rzeki)
- zasady bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i
wodnych (skutki długotrwałego przebywania na słońcu;
zasady bezpiecznej kąpieli i wypoczynki na basenie, nad
jeziorem, rzeką, stawem),
- bezpieczeństwo w górach i w lesie
-spotkanie z ratownikiem medycznym

Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu całego roku szkolnego podczas
realizacji tygodniowych obszarów tematycznych a także w trakcie pojedynczych zajęć jak
również uczenie okolicznościowe oraz prewencję zagrożeń, która polega na informowaniu
dzieci o konsekwencjach podejmowanych działań i ewentualnych niebezpieczeństwach
związanych z sytuacją, jaka może powstać w wyniku ich czynności.

VI. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bezpieczna droga do przedszkola
Bezpieczne wakacje nad wodą
Ostrożnie z lekami
„Ratunku!”- poznajemy numery alarmowe
Ewakuacja w naszym przedszkolu
Czy pies to przyjaciel człowieka?

1. Temat: „Bezpieczna droga do przedszkola”
Scenariusz zajęć dla 5- 6 latków

Podstawa programowa
1. 2 ) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w
zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3. 3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych
sprawach;
4. 2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do
tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne
6, 2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków
transportu;
6. 3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, lin oraz zwierząt i unika ich;
6. 5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w
domu; ma
rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie
9. 2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych
środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form
konstrukcyjnych;
Cele ogólne:
- przestrzeganie zakazu poruszania się po drogach bez opieki dorosłych
- poznawanie podstawowych zasad poruszania się i zachowania pieszego na drodze
- dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze
- poznawanie znaczenia wybranych informacyjnych znaków drogowych : „Przejście dla
pieszych”
Cele operacyjne:
- wysłucha w skupieniu opowiadania
- wypowie się na temat opowiadania
- pozna zasady ruchu drogowego
- wskaże na ilustracji złe zachowanie na drodze
- prawidłowo przejdzie przez jezdnie
- wykona znaki drogowe

-wie, jak należy się zachować w drodze do przedszkola
- rozwiąże zagadkę
- weźmie udział we wspólnej zabawie
- cierpliwie czeka na swoją kolej
- nazwie znak drogowy „ Przejście dla pieszych”
Metody pracy:
- słowna
- oglądowa
- czynna
Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa
Środki dydaktyczne:
- Opowiadanie „W drodze do przedszkola”, ilustracje z różnymi sytuacjami na drodze, znaki
drogowe, wiersz „Na chodniku”, makiety pasów drogowych , stojące znaki drogowe i
sygnalizatory świetlne, karty pracy do kolorowania –znak drogowy „Przejście dla pieszych” .
długie wykałaczki, nożyczki, klej, plastelina.
Przebieg zajęcia:
1. Nauczycielka wita się z dziećmi i zaprasza wszystkie na dywan, przed tablicę.
2. Słuchanie opowiadania pt. „W drodze do przedszkola”
Pewnego dnia mama z Kacprem w drodze do przedszkola, kupiła chłopcu piłkę. Tego
dnia w przedszkolu miał być dzień sportu i każde dziecko miało przynieść jakiś sprzęt
sportowy np. rakietki, piłki, rzutki , skakanki itp . Chłopczyk wybrał najładniejszą piłkę –
białą w czarne kropki. Bardzo cieszył się z tego zakupu. Mama chciała włożyć piłkę do
worka, ale Kacper uparł się, że będzie trzymał ją cały czas w rękach. Tłumaczenie mamy, że
będzie mu niewygodnie, a po za tym musi trzymać mamę za rękę na nic się nie zdało.
Chłopiec nie posłuchał mamy. Ruszyli dalej do przedszkola. Kiedy dochodzili do
skrzyżowania, piłka nagle wyślizgnęła się Kacprowi z rąk i potoczyła na środek jezdni.
Chłopiec pobiegł za nią. W ogóle nie popatrzył na sygnalizator świetlny.
- Stój – zawołała przerażona mama, biegnąc za Kacprem. Auta jechały jedno za drugim, a tu
Kacper nie zważając na nie wybiegł na pasy. I nagle poczuł, że ktoś złapał go mocno za
ubranie i pociągnął do tyłu. W tej chwili z hukiem przejechała ciężarówka. Teraz dopiero
Kacper obejrzał się i zobaczył przerażoną twarz mamy.
- Wpadłbyś pod ciężarówkę – powiedziała cicho. Zachowałeś się lekkomyślnie i nieostrożnie.
Widzisz, nie posłuchałeś mnie, kiedy prosiłam, aby zapakować piłkę do worka. Pamiętaj, że
małe dzieci muszą zawsze trzymać mamę, babcię albo inną osobę dorosłą za rękę, kiedy są w
pobliżu jezdni. W czasie przechodzenia przez jezdnię trzeba szczególnie uważać!
- Mamusiu! Ja chciałem cię przeprosić za to co zrobiłem. Nie pomyślałem co robię. Proszę
Cię, nie gniewaj się!
3. Rozmowa nt. treści opowiadania:
- Czy Kacper był posłusznym chłopcem?

-

Jakie niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w drodze mamy i Kacpra do
przedszkola?
O czym przypomniała mama Kacprowi?
Opowiedz o swojej drodze do przedszkola. W jakim miejscu należy szczególnie
uważać?

4. Nauczycielka zamieszcza na tablicy ilustracje przedstawiające różne sytuacje drogowe ,
dzieci wskazują te z prawidłowym zachowaniem na drodze i wyjaśniają dlaczego tak a
nie inaczej należy się zachować.
5. Ilustracja ruchem wiersza – nauka przechodzenia przez jezdnię:
Nauczyciel recytuje wiersz Wiery Badalskiej „Przechodzimy przez ulicę" oraz pokazuje
prawidłowe zachowanie przy przechodzeniu przez jednię.
Następnie dzieci ruchem ilustrują jego treść
Kiedy światło jest zielone
można przejść na drugą stronę,
a gdy świeci czerwone
przechodzenie zabronione!
Gdy zamierzasz przejść ulicę
na chodniku przystań bokiem,
popatrz w lewo bystrym okiem,
skieruj w prawo wzrok sokoli,
znów w lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie.
6. Zabawa ruchowa: „Przechodzimy przez jezdnię”
- Przygotowanie drogi i przejścia dla pieszych .
- Ustawianie znaków drogowych
- Podział dzieci na role: piesi i samochody.
- Praktyczne przechodzenie przez jezdnię – reagowanie na zmianę barwy sygnalizatora.
7. Wykonanie pracy plastycznej: Znak drogowy „Przejście dla pieszych”
- dzieci otrzymują do pokolorowania znak drogowy „Przejście dla pieszych”
- wycinają pokolorowany znak i przyklejają go na długiej wykałaczce, mocują wykałaczkę
w kulce plasteliny
8. Prezentacja wykonanych znaków drogowych
9. Rozwiązanie zagadki:
„Stoi na drodze, na jednej nodze.
Kolorowym wzrokiem ruchem kieruje:
Jednych przepuszcza, innych zatrzymuje”. (sygnalizator świetlny)
„Czarno-biała, w paski cała,
zamiast biegać po Afryce,
przejść pomaga przez ulicę”. (zebra)
10. Podziękowanie dzieciom za udział we wspólnej zabawie.

2. Temat: „Bezpieczne wakacje nad wodą”
Scenariusz zajęcia dla 4 – 5 latków

Podstawa programowa
1. 2 ) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w
zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3. 3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych
sprawach;
6. 1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie
o nią
poprosić;
6. 3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
6. 5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w
domu; ma
rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
8. 1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie
uczestniczy w
zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 3. 3) uważnie słucha, pyta o
niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych
sprawach;
9. 2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych
środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form
konstrukcyjnych;
Cele ogólne:
- poznanie zakazu samodzielnego wybierania się nad wodę (rzeki, jeziora, stawy )
- rozumienie konieczności kąpania się w miejscach do tego wyznaczonych w obecności
ratowników

Cele operacyjne:
- potrafi wypowiadać się na wskazany temat pełnymi zdaniami
- zna zasady bezpiecznego korzystania z kąpieliska
- wie co oznaczają wywieszona na plaży flaga biała i czarna
- ma świadomość z zagrożenie jakie niesie woda
- wie, że nad wodą może być tylko z osobą dorosłą
- zaśpiewa piosenkę
- bierze udział we wspólnej zabawie
- prawidłowo odpowie na sytuacje zdarzeniowe na plaży
Metody pracy:
- słowna
- oglądowa
- czynna
Formy pracy:
- indywidualna

- zbiorowa
Środki dydaktyczne:
- opowiadanie „ O Jasiu, który nie posłuchał mamy”
- plansze edukacyjne „ Bezpieczna kąpiel”
- płyta z nagraniem piosenki „Jedziemy na wakacje”
- karta pracy
- farby
- klej
- flagi białe i czerwone do oznaczenia obrazka
- flagi białe i czerwone dla każdego dziecka do ocenienia sytuacji
- kartoniki z wypisanymi sytuacjami

Przebieg zajęć:
1. Dzieci siedzą na dywanie . Nauczycielka czyta opowiadanie „O Jasiu, który nie posłuchał
mamy”.
Zaczynały się upragnione wakacje, słońce od samego rana mocno świeciło, był piękny
upalny dzień. Jasiu wziął koc i rozłożył go na trawie w ogrodzie pod gruszą. Ułożył się
wygodnie na kocu i zaczął czytać książkę. Po jakimś czasie wstał i pobiegł do kuchni napić
się wody. Mama właśnie podawała obiad.
- Jasiu – powiedziała mama- zaraz idę do pracy, zostaniesz sam, tata wróci za trzy godziny,
- Dobrze odpowiedział Jasiu i już miał wychodzić do ogrodu , kiedy mama zawołała
- Tylko pamiętaj nigdzie nie wychodź dopóki tata nie wróci!.
- Dobrze odpowiedział Jasiu i pobiegł do ogrodu dalej czytać książkę.
Nagle usłyszał jak zza płotu woła go Olek:
- Jasiu!, Jasiu! Co robisz?
- Czytam książkę odparł Jasiu
- Książkę roześmiał się Olek?! to nudy w taki dzień czytać książkę, Ja idę na plażę choć ze
mną !
- Nie mogę, mama mi zabroniła odpowiedział Jasiu
- Twoja mama jest w pracy, nie dowie się, no chodź!
Jasiu przez chwilę się zamyślił i stwierdził: właściwie masz rację, zaczekaj wezmę kąpielówki
i ręcznik. Już po chwili chłopcy pluskali się w wodzie. Czas szybko mijał, było wesoło, ale
nagle Jasiu stracił grunt pod nogami i zaczął się topić. Olek zaczął głośno krzyczeć
RATUNKU! , RATUNKU!. Na szczęście usłyszał go ratownik i w porę wyciągnął chłopca z
wody. Jasiu napił się wody i na chwilę stracił przytomność. Ratownik musiał wezwać
pogotowie, które przyjechało prawie natychmiast. Zabrali Jasia i wystraszonego Olka do
szpitala. Chłopcu na szczęście nic się groźnego nie stało - najadł się tylko strachu i napił
trochę wody. A mama? Mama o wszystkim się dowiedziała, bo przecież musiała odebrać
Jasia ze szpitala. Olkowi też było przykro i głupio, bo to on przecież namówił Jasia do
złamania obietnicy danej mamie. Przeprosił mamę Jasia, że namówił chłopca do złamania
obietnicy, a Jaś przeprosił mamę, że dał się namówić i jej nie posłuchał. Obiecał jej też, że już
nigdy, przenigdy jej nie oszuka.
Na szczęście przygoda Jasia dobrze się skończyła i nigdy już nie złamał danej mamie
obietnicy.
2. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania:
- jak postąpił Jaś
- jak mogła skończyć się ta wyprawa?
- czy należy słuchać rodziców?

- czy zachowanie Olka było właściwe?
- dlaczego nie wolno bez opieki chodzić na plażę?
3. Prezentacja i omówienie planszy edukacyjnej pt. „Bezpieczna kąpiel”.
Dzieci próbują odpowiadać całymi zdaniami:
- Co to znaczy, że kąpielisko jest strzeżone?
- Po czym można poznać, że jest to kąpielisko strzeżone?
- Jak nazywa się osoba, która czuwa nad bezpieczeństwem kąpiących się osób?
- Jakiego koloru flaga jest wywieszona, kiedy można się kąpać?
- Czy ktoś wie, jakiego koloru flaga informuje nas, że kąpiel jest zabroniona?
- O czym informują nas kolorowe boje zanurzone w wodzie?
Nauczycielka dostosowuje pytania stosownie do odpowiedzi udzielanych przez dzieci.
4. Zabawa ruchowa „Bezpieczna kąpiel”.
Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki. Ich zadaniem jest obserwacja nauczycielki i
prawidłowe reagowanie na sygnały niewerbalne. Kiedy nauczycielka trzyma w ręku białą
flagę, dzieci przemieszczają się po sali. Kiedy zmienia kolor flagi na czerwoną, dzieci kucają
w miejscu.
5. Zabawa dydaktyczna :” Wolno- nie wolno”
Dzieci otrzymują po dwie flagi biała i czarną nauczycielka czyta różne sytuacje , które mogą
wydarzyć się na plaży dzieci mają ocenić czy to jest dozwolone na plaży czy nie i podnieść
odpowiednią flagę jeśli tak – to biała, jeśli nie – to czarną
Sytuacje:
- Chłopiec opalał się przez dłuższy czas na kocu , chce teraz się wykąpać i wbiega szybko do
wody zanurzając się natychmiast. Czy może tak postąpić?
- Dzieci pod wieczór przyszły na plażę się wykąpać na plaży nie ma już ratownika. Czy mogą
wejść do wody?
- Dzieci chcą wejść do wody na maszcie zawieszona jest biała flaga, dzieci twierdzą ze mogą
wejść do wody. Czy to prawda?
- Podczas pobytu na plaży zerwał się silny wiatr , który przygonił burzę część plażowiczów
pływa dalej w basenie. Czy mogą oni pływać podczas burzy?
6. Karta pracy: dzieci otrzymują różne obrazki kąpiących się na plaży dzieci w różnych
sytuacjach. Zadaniem dzieci jest pokolorować obrazki farbami i przykleić odpowiednią do
sytuacji flagi białą- zezwalającą na kąpiel, czerwoną zabraniającą kąpieli.( flagi są
przygotowane na stolikach)
7.Wystawa prac - sprawdzenie czy dzieci przykleiły odpowiednie flagi do sytuacji na
rysunku.
8. Nauczycielka dziękuje dzieciom za wspólną zabawę i zaprasza do wyruszenia na
bezpieczne wakacje przy piosence „ Jedziemy na wakacje” – dzieci ilustrują ruchem tekst
piosenki
Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę.
Prosimy ciebie słonko,
o piękną pogodę.

- dzieci naśladują jazdę rowerem

Jedziemy na wakacje
nad wodę, na plażę.
Kolorowe muszelki
przynieś falo w darze.

- dzieci naśladują jazdę samochodem

Jedziemy na wakacje
- dzieci naśladują jazdę pociągiem
w te góry wysokie.
Nie chowajcie się szczyty,
za mgłą, za obłokiem.
Jedziemy na wakacje - dzieci naśladują jazdę autobusem
na Mazury może !.
Wyjrzyj z krzaków prawdziwku,
czekaj na nas w borze.

3. Temat: „ Ostrożnie z lekami”
Scenariusz zajęć dla 5- 6 latków

Podstawa programowa:
1. 2 ) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w
zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3. 3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych
sprawach;
5. 2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że
przyjmowanie lekarstw i
zastrzyki są konieczne
5. 4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w
parku, na boisku, w
sali gimnastycznej.
6. 1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie
o nią poprosić;
6. 3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
6.4)wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np.
środków czystości);

Cele ogólne:
- zapoznanie dzieci z sytuacjami bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia
wynikającego z samodzielnego zażywania leków
Cele operacyjne:
- pozna zakaz samodzielnego zażywania leków oraz zabawy nimi
- umie odpowiedzieć na postawione pytania
- wytnie obrazki i ułoży według kolejności wydarzeń
Metody pracy:
- słowna
- oglądowa
- czynna
Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa
Środki dydaktyczne: ulotki leków, opowiadanie” O małym Wojtku”, ilustracje z
prawidłowym i nieprawidłowym zażywaniem leków, karty pracy – historyjka
obrazkowa, nożyczki, klej

Przebieg zajęć:
1. Nauczycielka wita się z dziećmi i przedstawia gościa, panią farmaceutkę. Farmaceutka
wyjaśnia dzieciom kim jest i czym się zajmuje. Opowiada dzieciom o pracy w aptece i o
tym ,że lekarstwa pomagają ludziom w zwalczaniu różnych chorób, wyjaśnia również, że leki
mogą być szkodliwe dla zdrowia , jeśli są niewłaściwie stosowane, niezgodnie z zaleceniami
lekarza. Pokazuje dzieciom ulotki jakie znajdują się w każdym opakowaniu lekarstw i zwraca
szczególną uwagę na dawkowanie leku i to, że przed użyciem należy skonsultować się z
lekarzem jeśli leki nie zostały przepisane przez lekarza.
2. Słuchanie powiadania „O małym Wojtku”
1. Mama wstał wcześnie rano jak każdego dnia. Przygotowała śniadanie i poszła obudzić
Wojtka do przedszkola, ale chłopiec nie chciał wstać ponieważ, źle się czuł, bolał go
brzuch i głowa. Mama zmierzyła Wojtkowi temperaturę, no i okazało się , że chłopiec
ma wysoką temperaturę. Nie zastanawiając się wiele mama ubrała chłopca i poszła z
nim do lekarza. Wojtek miał anginę i musiał leżeć w łóżku. W drodze do domu
wstąpili do apteki , aby wykupić lekarstwa jakie zapisała pani doktor. Mama
podawała chłopcu leki według zaleceń lekarza , ale angina nie odpuszczała, Wojtek
nadal czuł się źle i miał nadal temperaturę , a za oknem była piękna pogoda i chłopiec
tęsknił a spacerami i zabawami z kolegami w przedszkolu. Pomyślał ,że może jak
połknie kilka tabletek dodatkowo, to szybciej wyzdrowieje i będzie mógł bawić się z
kolegami. Wiec sięgnął po lekarstwa, które leżały na stole i połknął kilka tabletek,
popił wodą i położył się spać. Po jakimś czasie obudził go ogromny ból brzucha i
wymioty. Mama nie wiedziała co robić, zapytała chłopa czy zjadł cos co mogło mu
zaszkodzić. Wtedy Wojtek przyznał się ,że chciał szybciej wyzdrowieć i połknął kilka
tabletek, które zapisała mu pani doktor. W jednej chwili wszystko stało się jasne,
mama zadzwoniła po karetkę i zabrali Wojtka do szpitala. Przeleżał w szpitalu pod
kroplówka kolejny tydzień zanim wrócił do domu . Na szczęście nic poza strachem i
cierpieniem nie stało się chłopcu. W szpitalu pan doktor wytłumaczył Wojtkowi jak
mógł sobie zaszkodzić i , że nie wolno brać samemu leków , tym bardziej większych
dawek , bo zamiast pomóc mogą one poważnie zaszkodzić a nawet w dużych
ilościach zabić człowieka. Wojtek się wystraszył, przeprosił mamę i obiecał jej, że już
nigdy sam nie będzie brał leków i ,że zawsze będzie słuchał tego co mówi mama. Bo
mama przecież ma zawsze racje.
3. Rozmowa do treści opowiadania:
- Jak miał na imię chłopiec w opowiadaniu?
- Dlaczego Wojtek nie chciał wstać?
- Gdzie zabrała mama chłopca?
- Co dolegał Wojtkowi?
- Na jaki pomysł wpadł Wojtek ,żeby szybciej wyzdrowieć?
- Gdzie trafił Wojtek?
- Czy chłopiec dobrze zrobił?
- Czy dzieci mogą brać same leki?
- Co mogło się stać gdyby Wojtek wziął więcej leków?
4. Zabawa ruchowa „Pacjent i lekarz”.
Nauczycielka dzieli dzieci na dwie grupy: na lekarzy i pacjentów. Dzieci lekarze,
dostają niebieskie szarfy. Dzieci poruszają się po całej sali w rytm dźwięków
tamburyna. Kiedy nauczycielka przestaje grać ,dzieci szybko szukają osoby pasującej

do siebie , czyli lekarz dobiera się w parę z pacjentem
5. Nauczycielka wywiesza na tablicy ilustracje na których są przedstawione różne
sytuacje związane z zażywania leków. Dzieci mają opowiedzieć co widzą na tych
ilustracjach i podzielić je, na te z prawidłowym zażywaniem leków i na te z
nieprawidłowym. Dziecko musi też uzasadnić swoje zdanie.
6. Dzieci dostają karty pracy z historyjką obrazkową do wysłuchanego opowiadania „ O
mały Wojtku”. Zadaniem dzieci jest wyciąć obrazki , ułożyć według
kolejności wydarzeń a następnie przykleić je na kartce.
7. Wywieszenie prac na tablicy
8. Nauczycielka dziękuje dzieciom za wspólną zabawę.

4. Temat: „Ratunku!”- poznajemy numery alarmowe
Scenariusz zajęć dla 5 – 6 latków

Podstawa programowa:
1. 2 ) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w
zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3. 3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych
sprawach;
5. 4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w
parku, na boisku, w
sali gimnastycznej.
6. 1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie
o nią
poprosić;
6. 3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
7. 2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i
ruchem; umie
posługiwać się rekwizytami (np. maską).
9. 2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych
środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form
konstrukcyjnych;
Cele ogólne:
- poznanie numerów telefonów instytucji mogących pomóc dziecku w sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu jego lub innych.
- kształtowanie świadomości , kiedy i w jakich sytuacjach można skorzystać z pomocy
tych instytucji
Cele operacyjne:
- zna numery alarmowe i wie w jakiej sytuacji należy z nich korzystać
- odgaduje zagadki słowne
- wysłucha wiersza
- połączy numery telefonów alarmowych i postacie z odpowiednimi pojazdami
- rozpoznaje i potrafi naśladować sygnały wydawane przez samochody uprzywilejowane
Metody pracy:
- słowna
- czynna
Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa
Środki dydaktyczne:
- tekst zagadek słownych,
- wiersz „Znamy numery”,
- karty pracy,
- płyta DC z nagraniami sygnałów pogotowia , straży, karetki pogotowia,
- sylwety radiowozów uprzywilejowanych, policjanta, lekarza, ratownika medycznego
i strażaka,
- koła,

- szarfy,
-kartki z wydrukowanymi numerami alarmowymi,
- napisy Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe,
- kredki
Przebieg zajęć:
1. Rozmowa na temat służb ratowniczych: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego
2. Wysłuchanie wiersza pt. „Znamy numery”
Jeśli dzieje się coś złego
A ty w domu jesteś jeden,
Pan policjant ci pomoże
Wykręć 997.
Jeśli dym gdzieś albo ogień,
Po telefon szybko gonisz
Strażak wnet nadjedzie prędko
998 dzwonisz.
A gdy ktoś jest bardzo chory
Łap telefon w swoje rączki,
Pogotowie już nadjeżdża
Wykręć tylko 3 dziewiątki
3. Zabawa ruchowa „Ratownicy na start”.
Nauczycielka dzieli dzieci na trzy grupy, rozdając im szarfy w trzech różnych kolorach: żółte
to lekarze, czerwone to strażacy a niebieskie to policjanci. Wszystkie dzieci stają przed linią i
kiedy usłyszą hasło np. „Jedzie pogotowie”, wówczas wszystkie dzieci, które mają żółte
szarfy poruszają się po sali. Kiedy usłyszą hasło: „Jedzie policja”, wówczas lekarze wracają
za linie, a zaczynają poruszać się dzieci z niebieskimi szarfami. Tak samo dzieci z
czerwonymi szarfami. Kiedy nauczycielka poda hasło: „Wypadek”, wówczas wszystkie
dzieci poruszają się po całej sali. Podczas zabawy przedszkolaki oprócz odgłosów aut, mogą
również naśladować wyjące syreny poszczególnych pojazdów ratunkowych.

4. „ Jaki to zawód”- zagadki słowne
Pożar, pożar, straszna sprawa
dym widać w oddali.
Kto tak szybko drogą jedzie
kiedy dom się pali.(- Strażak )
- Odszukanie na tablicy pojazdu strażackiego i strażaka oraz odpowiedniego numeru
alarmowego
Kto na skrzyżowaniu
bez obawy staje,
bo ręką zatrzyma auta i tramwaje?
Bystrym okiem, dobrym słuchem, kieruje drogowym ruchem. ( Policjant)

- Odszukanie na tablicy radiowozu policyjnego, postaci policjanta oraz odpowiedniego
numeru alarmowego
Kto tak prędko, na sygnale
do chorego jedzie.
Jeśli trzeba do szpitala
prędko go zawiezie. ( Lekarz, Ratownik Medyczny)
- Odszukanie na tablicy karetki pogotowia, lekarza , ratownika medycznego oraz
odpowiedniego numeru alarmowego
- przypiąć po środku numer 112
5. Zabawa dźwiękonaśladowcza „Syreny alarmowe”.
Wysłuchanie nagranych na płytę CD sygnałów alarmowych, wydawanych przez
poszczególne pojazdy uprzywilejowane. Dopasowanie przez dzieci dźwięku syreny do
właściwego pojazdu ratunkowego. Próby naśladowania przez dzieci odgłosów wydawanych
przez poszczególne pojazdy
6. Zabawa dydaktyczna„ Ważne telefony”.
Nauczycielka dzieli dzieci na trzy grupy – koła, szarfy w trzech kolorach: czerwonym,
niebieskim, żółtym. Każda grupa otrzymuje ilustrację, jako znak rozpoznawczy.
- I grupa: strażacy – szarfa kolor czerwony
- II grupa: policjanci –szarfa kolor niebieski
- III grupa: lekarze –szarfa kolor żółtym
Każdy drużyna ma numer alarmowy i koła z podziału na grupy jako kierownice.
- Nauczycielka – telefonistka odbiera zgłoszenia. Dzieci ustalają, który grupa – pogotowie,
straż pożarna czy policja powinien wyjechać, aby udzielić pomocy. Odpowiednie grupa dzieci
rusza robi rundę po sali i na znak n-lka podniesie do góry lizak policjanta, dzieci zatrzymują
się i wracają na miejsca.
ZGŁOSZENIA:
1. Halo! Tak rozumiem. Małe dziecko weszło na wysokie drzewo i nie może zejść. Już
wysyłam pomoc.
- Która drużyna powinna wyjechać do wezwania? ( straż pożarna)
2. Halo! Mały chłopiec stoi sam na przystanku i płacze. Chyba zgubił się rodzicom. ( policja)
3. Halo! Dziewczynka przewróciła się podczas jazdy rowerem. Nie może się podnieść. Skarży
się, że boli ją noga. ( pogotowie ratunkowe )
4. Halo! Została pani okradziona? Już wysyłam pomoc. ( policja)
5. Halo! Nad lasem unosi się gęsty dym. ( straż pożarna)
6. Halo! Na drodze doszło do wypadku samochodowego, są ranni. ( pogotowie ratunkowe)
7. Karty pracy – utrwalenie alarmowych numerów telefonów.
Kolorowanie pojazdów uprzywilejowanych oraz łączenie liniami auta z właściwym numerem
telefonu.
8. Podsumowanie zajęć

5.Temat: „ Ewakuacja w naszym przedszkolu”
Scenariusz zajęć dla 3 – 6 latków

Podstawa programowa:
1. 2 ) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w
zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3. 3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych
sprawach;
5. 4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w
parku, na boisku, w
sali gimnastycznej.
6. 1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie
o nią
poprosić;
6. 3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
6. 5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w
domu; ma
rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
8. 4 ) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej
Cele ogólne :
- kształtowania czynnej postawy wobec zagrażającego bezpieczeństwa własnego i innych
- poznawanie numerów telefonów instytucji mogących pomóc w sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu
Cele operacyjne:
- pozna piosenkę „Jedzie straż pożarna”
- pozna numery alarmowe Straży Pożarnej
- pozna i utrwali symbole drogi ewakuacyjnej
- dowie się na czym polega praca strażaka
- pozna drogę ewakuacyjną przedszkola
- weźmie udział w próbnej ewakuacji przedszkola
- wie, jak się zachować czasie ewakuacji
- prawidłowo reaguje na polecenia
Metody pracy:
- metoda słowna
- metoda czynna
- metoda ćwiczeń praktycznych
Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa
Środki dydaktyczne: płyta CD z nagraniem piosenki , opowiadanie „ Strażacy w akcji”,
historyjka obrazkowa do opowiadania, sylweta strażaka ,policjanta , lekarza, radiowozu, wozu
strażackiego, numeru alarmowe, farby, karta pracy 1, karta pracy 2, kredki

Przebieg zajęć:
1. Dzieci siadają na dywanie nauczycielka włącza płytę z nagraniem „ Jedzie straż pożarna”
2. Rozmowa dotycząca treści piosenki :
- o czym była piosenka?
- dokąd jechali strażacy?
- czym jechali strażacy do pożaru?
- jak wygląda wóz strażacki?
3. Słuchanie opowiadania : „Strażacy w akcji”
„Ktoś krzyknął do słuchawki:
- Pali się! Mieszkanie na czwartym piętrze przy ulicy Ogrodowej 10!
Strażacy biegną do wozu strażackiego i ruszają do akcji. Jadą na sygnale: -iiaa, -ia, -ia…
Wszystkie samochody zjeżdżają im z drogi. Dojeżdżają na miejsce w ciągu pięciu minut.
Bury dym i języki ognia wydostają się z okna. Strażacy w okamgnieniu wspinają się po
drabinie na górę. Idą w ruch bosaki, toporki, gaśnice i gumowe węże. Strumienie wody tłumią
groźne płomienie. No, i udało się! Pożar ugaszony. Strażacy powoli zdejmują hełmy. Jeden z
nich jest lekko ranny. Tłum gapiów bije brawo bohaterom akcji. Zmęczeni wsiadają do wozu
strażackiego i wracają do bazy”.
4. Praca z historyjką obrazkową :
- dzieci układają historyjkę obrazkową według kolejności wydarzeń w opowiadaniu
- opowiadają historyjkę i sprawdzają czy dobrze ją ułożyli
5. Zabawa ruchowa „Pali się”.
Dzieci spacerują po sali w rytm tamburyna. W ręce trzymają złożone skakanki. Na hasło:
„Pali się” rozwijają skakanki – węże strażackie, udają odgłos syreny strażackiej i gaszą
pożar. Na hasło: „Pożar ugaszony” zwijają skakanki i ponownie spacerują. Zabawę
powtarzamy kilka razy.
6. Wywieszenie na tablicy sylwet policjanta , strażaka , lekarza , radiowozu policyjnego,
wozu strażackiego , karetki pogotowia , oraz numery alarmowe. Zadaniem dzieci jest
odnalezienie sylwety strażaka , wozu strażackiego i właściwego numeru alarmowego do
straży pożarnej
7. Prezentacja wzorów znaków oznaczających drogę ewakuacyjną. Omówienie ich
przeznaczenia i wyglądu, przyczepienie na tablicy. Wyjaśnienie dzieciom słowa
„ewakuacja”.
8. Wycieczka po przedszkolu szukanie oznaczeń drogi ewakuacyjnej , odnalezienie
planu drogi ewakuacyjnej wywieszonej w przedszkolu. Przejście całej drogi
ewakuacyjnej przedszkola, powrót na salę.
9. Przeprowadzenie w przedszkolu próbnej ewakuacji
- poznanie zasad zachowania się podczas alarmu , prawidłowego reagowania na polecenia

6. Temat: „Czy pies to przyjaciel człowieka?”
Scenariusz zajęć dla 5 – 6 latków

Podstawa programowa:
1. 2 ) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w
zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3. 3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych
sprawach;
4. 2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego
pasuje, te obiekty
są podobne, a te są inne;
5. 4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w
parku, na boisku, w
sali gimnastycznej.
6. 1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie
o nią
poprosić;
6. 3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
Cele ogólne:
- rozumienie zakazu zbliżania się do nieznanych psów
- poznanie zasad zachowania się w sytuacji kontaktu z niebezpiecznym psem
Cele operacyjne:
- pozna psa jako przyjaciela człowieka
- dowie się ,że pies również może być zagrożeniem dla człowieka
- zaśpiewa piosenkę
- potrafi przyjąć w zabawie określoną rolę
- wie jak zachować się w razie zagrożenia ze strony psa
- potrafi współdziałać w grupie
Metody pracy:
- oglądowa
- słowna
- czynna
Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa
Środki dydaktyczne: ilustracja psa, ilustracje psów pracujących, karta pracy, płyta z
nagraniem piosenki, kredki, wiersz „Bardzo zajęty pies”, lista z ostrzeżeniami przed złym
psem, tabliczki ostrzegawcze

Przebieg zajęć:
1. Dzieci siedzą na dywanie przed tablicą nauczycielka zadaje dzieciom zagadkę:
„Cztery łapy , mała mordka
słychać go z daleka
Przyjacielem jest człowieka
na złodzieja głośno szczeka” ( pies)
Umieszczenie na tablicy ilustracji psa.
2. Słuchanie wiersza „Bardzo zajęte psy”
Z hukiem zwali się lawina,
Kto spod śniegu ich wykopie?
Zapytajcie BERNARDYNA.
- Niewidomy na spacerze
Ostukuje laską chodnik...
Towarzyszy jemu wiernie
Tresowany pies- PRZEWODNIK.
- Żeby owca na manowce,
Nie schodziła, gdy się pasie,
Przez dzień cały piesek PASTERZ
Uwija się przy wypasie.
- Złodziej ukrył łup w zaroślach,
Ze zwinności swoich nóg rad...
Lecz owczarek policyjny
Znalazł to, co złodziej ukradł.
- Gdy wesoło Ci lub smutno,
Coś wykonać bardzo trudno,
To przy tobie zawsze trwa
Pies PRZYJACIEL na sto dwa.
3.Wywieszenie ilustracji przedstawiające pracę psów - rozmowa na temat pracujących psów –
dzieci wymieniają: pies przewodnik-policyjny, pies szukający ludzi w górach- tropiący
Bernardyn, pies przewodnik dla ludzi niewidomych, pies pasterski, pies terapeuta dla dzieci
chorych –Dzieci wypowiadają się na temat pracy tych psów, czy jest potrzebna i dlaczego,
uzasadniają swoją wypowiedz.
4. Zabawa ruchowa „Pieski do domków”.
Nauczycielka rozkłada na dywanie tyle obręczy, ile jest dzieci w grupie. Dzieci – pieski
kiedy usłyszą dźwięk tamburyna, chodzą na czworakach po całej sali i szczekają. Na
polecenie nauczycielki; „pieski do domków”, każde dziecko szuka dla siebie obręczy i
„wskakuje” do niej. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie, zmieniając polecenia: np. : pieski
chodzą dookoła domków”, „każdy piesek zmienia domek” itp.
5. Dzieci siadają na dywanie nauczycielka zadaje pytanie: czy zawsze można ufać psu?
nauczycielka pokazuje dzieciom tabliczki ostrzegawcze przed złym psem np.” uwaga

zły pies! Rozmowa na temat kontaktów dzieci z psami. Nauczycielka wyjaśnia
dzieciom :
- jak zachować się w razie spotkania z rozdrażnionym psem
- co robić by uniknąć ataku
- pokaz bezpiecznej pozycji jaką należy przyjąć w razie ataku psa (pozycja żółwia.)
6. Poznanie zasad i prezentacja: Co zrobić gdy atakuje nas pies? Dzieci wykonują
polecenia nauczycielki:
- Stań, nie uciekaj.
- Nie patrz psu w oczy.
- Nie okazuj strachu, mino że jest to trudne.
- Nie odwracaj się tyłem do psa, zwłaszcza jeśli jest duży. Jeśli skoczy na plecy, może
przewrócić nawet dorosłego, a dziecko bez trudu.
- Ustaw się do psa bokiem, na lekko rozstawionych nogach. To pozwala lepiej
utrzymać równowagę
- Przymnij pozycje żółwia. Ochronisz wystające części ciała, za które zwykle
chwyta pies.
7. Karta pracy:
Dzieci otrzymują obrazki przedstawiająca poprawne i niepoprawne zachowania wobec
agresywnego psa, zadaniem dzieci jest pokolorowanie tych obrazków, które przedstawiają
prawidłowe zachowanie.
8. Zabawa w parach „Zły pies”. Nauczycielka objaśnia zabawę pokazując wymienione
pozycje dzieciom.
Dzieci dobierają się w pary. Jedno z nich naśladuje psa. Dzieci zakładają na plecy plecaki,
a dzieci – psy stoją obok nich. Na sygnał nauczycielki dzieci – psy zaczynają szczekać i „stają
się agresywne”. Wówczas nauczycielka wydaje polecenie dla dzieci: „stój nieruchomo”.
Następnie dzieci i psy spacerują po sali. Ponownie pada hasło: „psy są agresywne” i
nauczycielka wydaje kolejne polecenie dla dzieci: „ogródź się” . Ostatnim poleceniem dla
dzieci jest komenda: „przyjmij postawę obronną” . Nauczycielka sprawdza, czy wszystkie
dzieci prawidłowo wykonały pozycję tzw. „żółwika”. Następuje zamiana ról w parach tak,
aby wszystkie dzieci przećwiczyły postawy obronne wobec psów.
9. Podsumowanie zajęć - przekazanie dzieciom listy ostrzeżeń:
Lista ostrzeżeń przed obcym i złym psem
- Nie uciekaj przed atakującym psem.
- Nie prowokuj psa w żaden sposób.
- Nie krzycz, nie biegaj dookoła ogrodzenia.
- Nie zabieraj psu kości, piłek i innych jego rzeczy.
- Nie przeszkadzaj psu, kiedy je.
- Nie zabieraj matce szczeniąt.
- Nie podchodź do obcego psa.
- Nie próbuj głaskać obcego psa.
10. Zabawa przy piosence „Łapy, łapy cztery łapy” – dzieci naśladują chodzenie psa a w
czasie przerwy w muzyce naśladują szczekanie psa.

VII.

PRZYKŁADOWE WIERSZE, PIOSENKI, ZABAWY RUCHOWE,
OPOWIADANIA

„Bezpieczny przedszkolak w domu”
Kiedy w domu sam zostajesz Zapamiętaj rady te: Obcym drzwi nie otwieraj, Ogniem nigdy
nie baw się!
Ostry nóż to nie zabawka, W gniazdku płynie groźny prąd. Palców nigdy tam nie wtykaj, To
jest bardzo duży błąd!
Leki, choć są kolorowe, To zaszkodzić mogą Ci. Chemikalia są niezdrowe Nie połykaj nigdy
ich!
Bezpieczeństwo to podstawa Wtedy lepsza jest zabawa! Gdy bezpiecznie bawisz się, Twoi
rodzice cieszą się!

„Przechodzenie przez ulicę”
1. Zanim ulicę przekroczysz, otwórz szeroko swe oczy, bo to bardzo ważna rzecz, by się na
baczności mieć. Najpierw w lewo, w prawo potem, jeszcze w lewo spójrz z powrotem, jeśli
droga wolna już, swe kroki pewnie skieruj w przód.
2. Sprawa jest już całkiem łatwa, jeśli są na przejściu światła, one drogę pokazują, czy
przechodzić informują. Gdy zielone sygnał dało, wnet przed siebie ruszaj śmiało, lecz
czerwone daje znać, że nadal w miejscu musisz stać.

„ Skrzyżowanie”
1. Na skrzyżowaniu ruch ogromny, spojrzeć na światła nie zapomnij. Czerwone, żółte i
zielone: Czy możesz przejść na drugą stronę?
2. Jeśli czerwone - musisz czekać, to auta teraz mogą jechać. Do Ciebie mówi światło zielone:
Już możesz przejść na drugą stronę.
3. Nim jednak ruszysz, zanim przejdziesz, musisz się jeszcze raz rozejrzeć. Jezdnia jest
wolna, więc z fasonem możesz przejść śmiało na drugą stronę.

„Policjant” Autor: Urszula Kozłowska
Dzieciom w przedszkolu chwali się Antek: - Wiecie, mój tata jest policjantem! Ma czapkę z
daszkiem, chodzi w mundurze i jest porządku wspaniałym stróżem!

Policjant prawo zna doskonale. Czasem na akcje gna na sygnale, żeby kłopotom zaradzić w
porę. Też taki zawód kiedyś wybiorę!
Policjant czujny jest niesłychanie. Przy nim nic złego nam się nie stanie!
Prędkość na drodze to nie zabawa – Trzeba przestrzegać przepisów prawa! Wie o tym każdy
pirat drogowy, Lecz mu to czasem wypada z głowy.
Więc pan policjant, strzegąc porządku, Wlepia mu mandat, uczy rozsądku: - Jeśli nie umiesz
zdjąć nogi z gazu, Lepiej samochód zostaw w garażu!
Policjant czujny jest niesłychanie. Przy nim nic złego nam się nie stanie!
Dziś w bloku obok było włamanie, Złodziej splądrował całe mieszkanie! - Co za
nieszczęście! – sąsiad rozpacza. Lecz już policjant do akcji wkracza.
W mig zabezpiecza dowody, ślady. Złodziej chciał uciec, lecz nie dał rady. Już go radiowóz
wytropił w mieście. Teraz gagatek siedzi w areszcie.
Policjant czujny jest niesłychanie. Przy nim nic złego nam się nie stanie!
Gdy jakieś dziecko zgubi się w tłumie, Policjant szybko znaleźć je umie, Pocieszy smyka,
łezki osuszy i odprowadzi go do mamusi.
Starsi na jego pomoc też liczą: Babcia czy dziadek idąc ulicą, Mogą pomylić czasem
kierunek. Wtedy policjant mknie na ratunek.
Policjant czujny jest niesłychanie. Przy nim nic złego nam się nie stanie!
Policjant troszczy się dnia każdego, by nie zdarzyło się nic przykrego, więc już w przedszkolu
uczy dzieciaki, jak odczytywać drogowe znaki.
Tłumaczy smykom, jak się zachować, żeby w kłopoty się nie wpakować, jak być
bezpiecznym zawsze i wszędzie. Każdy policjant ma to na względzie!
Policjant czujny jest niesłychanie. Przy nim nic złego nam się nie stanie!

PIOSENKA O NUMERZE 112
(sł. M. Heliasz, muz. M. Jelonek)
Kiedy coś zdarzy się, kiedy ktoś woła help, I gdy ogień zbliży się, a na drodze wielkie bum,
Wtedy Ty: Refren: Dzwoń, dzwoń, dzwoń jeden jeden i dwa, Dzwoń, dzwoń, dzwoń jeden
jeden i dwa, Kliknij raz, kliknij raz, potem jeszcze kliknij dwa, No bo to, no bo tak sto
dwanaście razem da Wiemy, że czeka ktoś, nie martw się, tylko dzwoń. Pojedziemy tam i już,
damy Ci pomocną dłoń. No bo Ty: Refren: Dzwoń … A więc tak pomyśl, że numer ten trzeba
znać, Może również i Ty potrzebować będziesz go. A więc tak: Refren: razy 3

Zabawa: pogotowie, policja, straż, rodzice
Kładziemy na podłodze linę albo skakankę. Wszystkie dzieciaki ustawiają się po tej samej
stronie liny w rządku. Teraz ustalamy zasady: po lewej stronie liny mamy pogotowie, po
prawej stronie liny mamy policję, jeżeli mamy linę między nogami to jest to straż. Zabawa
polega na tym, że wychowawca w różnej kolejności mówi: pogotowie, policja, straż, zgodnie
z zasadami, jeżeli powie pogotowie dzieci muszą znaleźć się po lewej stronie liny (jeżeli już
są na lewej stronie, muszą podskoczyć w miejscu), jeżeli powie policja, dzieci muszą
przeskoczyć na prawą stronę liny( jeżeli już na niej są, muszą podskoczyć w miejscu), na
hasło straż dzieci muszą skoczyć tak, aby lina znalazła się pomiędzy ich nogami ( jeżeli tak
już jest, podskakują w miejscu). Jeżeli ktoś się pomyli i nie skoczy, albo skoczy tam gdzie nie
trzeba - odpada. Zabawa trwa dopóki nie zostanie jedna osoba - zwycięzca.
Na początku zabawy wprowadzamy tylko lewą i prawą stronę liny, następnie dodajemy „skok
okrakiem”.
Zabawa w poszukiwanie „niebezpiecznych skarbów“
Wychowawca chowa na ternie sali „niebezpieczne przedmioty“ zanim przybędą
przedszkolaki. Gdy dzieci wejdą do sali, robi wprowadzenie do zabawy: mówi, że na terenie
sali znajdują się przedmioty, które symbolizują niebezpieczne sytuacje, jakie mogą wydarzyć
się w domu. Następnie odczytuje listę niebezpiecznych przedmiotów, a zadaniem
przedszkolaków jest ich odnalezienie ( jeżeli dzieci będą miały problemy, można wprowadzić
elementy zabawy w ciepło, zimno, żeby ułatwić im szukanie; najlepiej, gdyby np. para, trójka
dzieci szukała jednego, ściśle określonego przedmiotu). Po odnalezieniu wszystkich
przedmiotów dzieci siadają razem w kole i omawiają z nauczycielem odnalezione
przedmioty: dlaczego stanowią dla nas niebezpieczeństwo?, jak możemy go uniknąć ? itp.
Przykładowa lista:
*Puste pudełko po zapałkach
zapałkami)

(symbol ognia – nie wolno bawić się kuchenką, jak również

*Puste opakowanie po jakimś środku chemicznym, np. płynie do naczyń, mleczku do
czyszczenia
(symbol niebezpiecznych substancji chemicznych, które możemy znaleźć w
domu i których pod żadnym pozorem nie wolno pić!!!)
* Plastikowy nóż (symbol różnych ostrych narzędzi kuchennych, którymi możemy się
pokaleczyć i którymi nie wolno się bawić)
*Przedłużacz (symbol gniazdek elektrycznych i ogólnie elektryczności – zakaz bawienia się,
wykładnia palców bądź innych rzeczy do gniazdek)
* Żelazko albo metalowy czajnik (w zależności od możliwości – symbol rzeczy, którymi
łatwo się poparzyć i na które należy uważać)
* Pęczek kluczy (symbol tego, że gdy jesteśmy sami w domu, to nie wolno nam otwierać
drzwi nieznajomym)
*Puste opakowanie po lekach (nie wolno brać samemu leków, nawet gdy są ładne, kolorowe i
wyglądają jak cukierki)

* Rysunek okna (symbol okien, przez które możemy wypaść, przez które nie wolno wyrzucać
żadnych przedmiotów – ponieważ może to być niebezpieczne dla przechodniów itp., itd.)

Jedzie pociąg z daleka – zabawa odnośnie podróży pociągiem
Dzieci rozsypują się po sali. Następnie włączamy piosenkę „Jedzie pociąg z daleka” albo ją
śpiewamy (refren). Wychowawca wybiera jedno dziecko, które jest „lokomotywą”, a ono
zbiera dzieci z sali w dowolnej kolejności tworząc ciuchcię (jedna osoba za drugą, łapiemy się
za ramiona albo biodra).
Autobus – zabawa ruchowa (dobra dla młodszych dzieci)
(dodatkowo dzieci mogą stworzyć z krzesełek autobus, wychowawca jest kierowcą i
prowadzącym + można tu omówić zasady zachowywania się w autobusie)
Koła autobusu kręcą się

(robimy młynek dłońmi)

Kręcą się, kręcą się
Koła autobusu kręcą się
A autobus mknie.
Wycieraczki robią skrzypu skrzyp

(nasze rączki udają wycieraczki)

Skrzypu skrzyp, skrzypu skrzyp
Wycieraczki robią skrzypu skrzyp
A autobus mknie.
Drzwi w autobusie otwierają się
Otwierają się, zamykają się
Drzwi w autobusie otwierają się
Autobus mknie

(zasłaniamy dłońmi oczy i odsłaniamy)

CZY MOGĘ POGŁASKAĆ PSA?
E. Zburzycka

Niektórzy dorośli kochają swoje pieski. Te psy lubią, by je głaskać i pieścić. Niektórzy
dorośli źle traktują swoje psy. Te pieski boją się człowieka. Niektóre dzieci kochają swoje
pieski. Te pieski kochają swoje dzieci. Niektóre dzieci źle traktują psy. Te psy boją się dzieci
i ich nie lubią. Niektóre pieski rodzą się z wielkim dobrym sercem i kochają cały świat. Inne
rodzą się z sercem krokodyla i lubią gryźć. Czasem te pieski, które kochają dzieci i lubią
pieszczoty coś boli. A wtedy bardzo nie chcą, aby je dotykać. Mogą warknąć, a nawet ugryźć.
Którego pieska możesz pogłaskać? Żadnego! Niezależnie od tego, jak wygląda. Skoro nie
znasz go dobrze, to nie wiesz, czy lubi dzieci, nie wiesz, czy się ich nie boi, nie wiesz, czy
lubi głaskanie. Nie ufaj, dopóki go dobrze nie poznasz, Jeśli dobrze nie znasz pieska, ani on
ciebie dobrze nie zna, zapytaj właściciela, bo on o tym piesku wszystko wie: Czy ten piesek
lubi głaskanie? Czy ten piesek lubi dzieci? Jeśli dorosły dwa razy odpowie TAK, zapytaj
jeszcze: Czy mogę teraz pogłaskać tego psa? I wtedy pod kontrolą dorosłego, pogłaszcz
pieska. Spokojnie. Pewnie. Powoli. Nie wymachuj mu przed nosem rękami ani żadnymi
przedmiotami. Jeśli spotkacie się wiele razy i ty polubisz pieska, a on ciebie, wtedy sam
będzie przychodziło do ciebie się bawić i pieścić. Zawsze zanim zaczniesz zabawę ze
zwierzęciem, przyjrzyj mu się, czy i ono ma na to ochotę. Może przecież być śpiące,
zmęczone, może boleć je brzuszek. Zajmij się czym innym i cierpliwie poczekaj. Wkrótce
znowu będziecie się świetnie razem bawić. Piesek pokocha cię jeszcze bardziej za to, że
szanujesz zwierzęta.

VIII.

EWALUACJA

Celem ewaluacji jest sprawdzenie skuteczności stosowanych metod, form pracy
z dzieckiem. Ewaluacja powinna również skłonić do refleksji nad programem i planowania
kolejnych działań oraz odniesienia do zamierzonych celów. Do zaproponowanych przez nas
działań ewaluacyjnych, które możliwie najlepiej określą osiągnięcia (wiadomości i
umiejętności) dzieci to:
- obserwacja zachowań dzieci w określonych sytuacjach np. (w ruchu ulicznym, w ogrodzie
przedszkolnym, w sali przedszkolnej)
- rozmowy z rodzicami,
- rozmowa z dziećmi,
- rozmowy z nauczycielami,
- konkurs plastyczny
- analiza wytworów prac dzieci
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