
Już wkrótce w przedszkolu Waszego dziecka odbędą się zajęcia, 
prowadzone w ramach programu edukacyjnego „Drogowe ABC”. Dzieci 
podczas zabawy nauczą się zasad bezpiecznego zachowania w ruchu 
drogowym: poznają numery alarmowe, dowiedzą się, jak bezpiecznie 
przechodzić przez ulicę czy jak przygotować się do przejażdżki rowerowej. 
Pokażemy również podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy czyli 
jak reagować w przypadku skaleczenia lub obtarcia. 

Ważne zadanie spoczywa również na Was! Kiedy dziecko wróci  
z przedszkola, zapytajcie, o czym dzisiaj były zajęcia i czego się dowiedziało. 
Nawet małe dzieci mogą być już świadomymi uczestnikami ruchu drogowego,  
a przeprowadzone przez nas badania pokazują, że 75% rodziców zauważa, 
że dzieci naśladują ich zachowania. Dlatego ważne jest, by wesprzeć ich 
naukę pokazując dobre praktyki na własnym przykładzie: nie rozmawiać 
przez telefon podczas prowadzenia samochodu albo przechodzić przez 
jezdnię na zielonym świetle i tylko tam, gdzie są pasy :) 

Zapraszamy również na stronę www.drogoweabc.pl i www.pck.pl,  
na której przeczytacie o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo Waszego malucha  
i dlaczego to jest takie ważne. 

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych! 

Organizator:

Drodzy Rodzice

Więcej informacji o programie: 

www.drogoweabc.pl oraz www.pck.pl 

Partner:
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Bezpieczenstwo na drodze,

3- i 4-latki
ĆWICZENIE PRZEBIEG MATERIAŁY CZAS

Wprowadzenie

Piosenka

Dzieci siadają w kręgu na dywanie. Nauczyciel pyta, czy pamiętają numer alarmowy.  
Pod jaki numer trzeba zadzwonić, aby uratować czyjeś życie? 

Jeśli dzieci nie znają odpowiedzi na początkowe pytanie, nauczyciel naprowadza je, śpiewając 
początek piosenki, jakiej dzieci uczyły się na pierwszych zajęciach (na melodię Panie Janie):

Alarmowy, alarmowy, 
numer nasz, numer nasz. 

Następnie nauczyciel nuci bez tekstu kolejne dwa wersy: 

Jeden jeden dwa!
Jeden jeden dwa! 

Potem kończy, śpiewając głośno:

Każdy zna, każdy zna.

Następnie wszyscy wspólnie śpiewają piosenkę. 
Jeżeli dzieci pamiętają numer, to od razu razem z nauczycielem śpiewają:

Alarmowy, alarmowy, 
numer nasz, numer nasz. 
Jeden jeden dwa!
Jeden jeden dwa!
Każdy zna, każdy zna.

pogadanka

5
minut

7
minut

zabawa 
muzyczna
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Sygnalizator Nauczyciel pokazuje dzieciom dwa sygnalizatory dla pieszych. Pyta, czy dzieci wiedzą, 

co to jest i gdzie takie coś można spotkać. Następnie omawia znaczenie kolorów.  

Co oznacza światło czerwone? Co robimy, gdy widzimy takie światło?  

A co oznacza światło zielone? Co robimy lub możemy zrobić, gdy zapala się takie 

światło? Nauczyciel przypomina dzieciom, że nawet jeśli widzą zielone światło,  

powinny się upewnić, czy wszystkie auta się zatrzymały. 

Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy. 

Dzieci spacerują po sali, nie biegają (można wyznaczyć „ulicę”). Ich zadaniem będzie 

stosowanie się do wskazań sygnalizatora dla pieszych. Jeżeli nauczyciel pokaże 

dzieciom zielone światło (np. podnosząc do góry odpowiedni obrazek), mogą się 

przemieszczać. Jeśli zaś zobaczą światło czerwone, muszą zastygnąć w bezruchu  

(np. na 5 sekund, który to czas nauczyciel może odmierzyć, licząc głośno: 

„Raz! Dwa! Trzy! Cztery! Pięć!” lub oznajmiając koniec pauzy). 

To dziecko, które się poruszy, odpada z gry. I tak aż do wyłonienia zwycięzców.  

(Zabawa na wzór „Baba-Jaga patrzy!”).

•  sygnalizator  
ze światłem zielonym

•  sygnalizator  
ze światłem czerwonym

pogadanka

10
minut

zabawa
ruchowa

rekwizyty



autorzy: Justyna Wasek, Kamila Wichrowska 3

Bezpieczenstwo na drodze,

3- i 4-latki
ĆWICZENIE PRZEBIEG MATERIAŁY CZAS

Przejście  
dla pieszych 

Dzieci siadają w kręgu na dywanie. Nauczyciel pokazuje obrazek z mamą i chłopcem 

stojącymi przed przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Pyta, jaka to 

sytuacja i co chcą zrobić mama i chłopiec. Co robimy, jeśli przy przejściu dla pieszych 

nie ma sygnalizacji świetlnej? Jeśli dzieci odpowiedzą, że należy się uważnie rozejrzeć, 

nauczyciel potwierdza i chwali. Potem dopytuje, w jaki sposób należy to zrobić.  

Następnie nauczyciel recytuje wierszyk.

Gdy przez pasy przejść wypada, 

Ważna wtedy jest zasada:

By rozejrzeć się na boki, 

Nim postawię pierwsze kroki.

Patrzę w lewo, patrzę w prawo, 

Znów na lewo zerkam żwawo.

Gdy już czuję się bezpiecznie, 

To przez pasy idę grzecznie.

Szybkim krokiem maszeruję, 

Dorosłego się pilnuję.

Słowom mogą towarzyszyć gesty – rozglądanie się na boki, w prawo, w lewo,  

marsz w miejscu.

Obrazki (do pobrania ze 
strony PCK):

•  mama i chłopiec stojący 
przed przejściem dla 
pieszych bez sygnalizacji 
świetlnej

10
minut

rekwizyty

?!
krótkie 
pytania

i odpowiedzi

wierszyk
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Przejście  
dla pieszych 

c.d.

Nauczyciel pyta dzieci, czy zapamiętały ważne zasady bezpiecznego przechodzenia 

przez jezdnię. Odwołując się do kolejnych wersów wiersza, nauczyciel przypomina  

i wyjaśnia dzieciom, co i dlaczego jest ważne:

•  rozglądanie się na boki: w lewo, w prawo, znowu w lewo (sprawdzamy, co dzieje się  

na drodze);

•  poczucie bezpieczeństwa (upewnienie się, że wszystkie samochody się zatrzymały);

•  tempo przechodzenia przez jezdnię (staramy się iść żwawo, ale nie biegniemy);

•  trzymanie dorosłej osoby za rękę (zaufanie, porządek).

Nauczyciel mówi dzieciom, że przechodząc przez pasy, mogą podnieść rękę.  

Będą wtedy lepiej widoczne dla kierowców. 

Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy. Będzie to zabawa, a jednocześnie nauka 

przechodzenia przez pasy. 

Na podłodze nauczyciel układa pasy dla pieszych z białej krepiny. Dzieci dzielą się  

na kierowców i pieszych. Kierowcy dostają talerzyki papierowe – to będą kierownice. 

Kierowcy jeżdżą po ulicy, ale jeśli zobaczą zbliżających się pieszych, powinni zatrzymać 

się przed pasami. Piesi, gdy podejdą do przejścia, rozglądają się uważnie (w lewo,  

w prawo, w lewo), oceniają sytuację i przechodzą przez jezdnię. 

•  kilka papierowych  
talerzyków

•  biała krepina do ułożenia 
pasów dla pieszych

zabawa
ruchowa

rekwizyty
pogadanka

10
minut
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Praca z zeszytem 
ćwiczeń

Dzieci siadają przy stolikach, otwierają zeszyt ćwiczeń i wykonują zadanie numer 4. 

•  Co to za sytuacja? 

•  Jakie światła palą się na sygnalizatorach, gdy piesi idą po pasach, a samochód stoi? 

(Zielone dla pieszych, czerwone dla samochodu). 

•  Jakie światła palą się, gdy piesi stoją, a samochód jedzie?  

(Czerwone dla pieszych, zielone dla samochodu). 

Nauczyciel prosi dzieci o odszukanie różnic pomiędzy obrazkami.

•  zeszyt ćwiczeń

•  kredki lub flamastry

Podsumowanie Dzieci i nauczyciel ponownie siadają w kręgu. Nauczyciel pyta dzieci, czego dzisiaj 

nauczyły się na zajęciach. Przypomina zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię 

– przez pasy z sygnalizacją świetlną i bez. Nauczyciel przypomina, że najważniejsze  

to zachować ostrożność. Należy przechodzić przez pasy, dopiero gdy się upewnimy,  

że wszystkie auta stoją.

7
minut

3
minuty

praca
plastyczna

zeszyt
ćwiczeń

pogadanka
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Bezpieczna jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze

ĆWICZENIE PRZEBIEG MATERIAŁY CZAS

Wprowadzenie Dzieci siadają w kręgu na dywanie. Nauczyciel pyta, czy pamiętają numer alarmowy.  
Pod jaki numer trzeba zadzwonić, aby uratować czyjeś życie? Dla przypomnienia nauczyciel  
pokazuje kartę z numerem 112 lub karty z cyframi 1, 1, 2. Pokazywaniu kart towarzyszy 
wierszyk, dzięki któremu wszyscy zapamiętają numer alarmowy.

Jeden jeden dwa!
Ten numer każdy zna.
Na koniec słuchawka zielona –
Zaraz pomoc będzie udzielona.

•  karta z numerem  
alarmowym 112 

•  karty z cyframi 1, 2, 
zieloną słuchawką

Co jest w worku? Nauczyciel pokazuje dzieciom nieprzezroczysty worek, w którym znajdują się przedmioty 
używane podczas jazdy na rowerze, rolkach czy hulajnodze, tak by odbywała się ona bezpiecznie. 
Są to: kask, ochraniacze na kolana, łokcie i ręce oraz odblaski. Dzieci kolejno – w ciszy – wkładają 
dłoń do worka, próbując odgadnąć, czego dotykają. Ale z odpowiedzią się nie zdradzają. Na koniec 
kolejki nauczyciel pyta, co znajduje się w worku. Jeśli któreś dziecko odgadnie i poda prawidłową 
odpowiedź, wyjmuje ten przedmiot z worka. Jeśli dzieciom nie uda się rozwiązać zagadki, 
nauczyciel wyjmuje dany przedmiot po trochu i zachęca dzieci do zgadywania, co to może być. 

Gdy wszystkie przedmioty z worka leżą już na podłodze, nauczyciel pyta, czy dzieci wiedzą, kiedy 
i dlaczego należy lub warto używać tych przedmiotów:
•  kask – podczas jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach, żeby w razie wypadku chronił nam głowę;
•  ochraniacze – podczas jazdy na hulajnodze, rowerze, rolkach, żeby w razie wypadku chroniły 

kolana, ręce lub łokcie;
•  odblaski – by jadący na hulajnodze, rowerze, rolkach byli widoczni dla kierowców samochodów 

i innych uczestników ruchu drogowego.

•  nieprzezroczysty worek

•  kask

•  ochraniacze na kolana, 
łokcie i ręce

•  odblaski

?!
krótkie 
pytania

i odpowiedzi

?!
krótkie 
pytania

i odpowiedzi

karty
obrazkowe

3
minuty

10
minut

wierszyk

rekwizyty

pamięć  
kojarzenie
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Bezpieczna jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze

ĆWICZENIE PRZEBIEG MATERIAŁY CZAS

Umiem założyć kask 
i ochraniacze 

Nauczyciel pyta, czy dzieci wiedzą, jak prawidłowo zakłada się kask, ochraniacze i odblaski. 
Chętne dzieci mogą pokazać pozostałym, jak to robić. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na 
odpowiednie założenie kasku (paski muszą być dobrze zaciągnięte, żeby kask stabilnie przylegał 
do głowy).

•  kask

•  ochraniacze na kolana, 
łokcie i ręce

•  odblaski

Na rowerze  
i hulajnodze 

 

Nauczyciel pokazuje dzieciom dwa sygnalizatory dla pieszych. Prosi, by przypomniały sobie, co 
oznacza światło zielone. Co robimy lub możemy zrobić, gdy zapala się takie światło? A co oznacza 
światło czerwone? Następnie pyta dzieci, jakie zasady obowiązują, gdy przechodzimy przez 
przejście dla pieszych. (Musimy czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że wszystkie samochody 
stoją oraz że świeci się zielone światło. Na pasach idziemy żwawo, ale nie biegniemy. Dzieci pilnują 
się osoby dorosłej, podają jej rękę). Nauczyciel pyta dzieci, czy wiedzą, jak należy przejść przez 
pasy z rowerem lub hulajnogą. (Trzeba zejść z roweru lub hulajnogi i przeprowadzić pojazd na 
drugą stronę). Nauczyciel przypomina, że jadący na rowerze, rolkach, hulajnodze muszą uważać  
na innych uczestników ruchu i nie wjeżdżać na nich. 

Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy. Na podłodze nauczyciel układa pasy dla pieszych (używając 
do tego celu np. białej krepiny, szarf gimnastycznych lub taśmy malarskiej). Dzieci dzielą się 
na pieszych, rowerzystów i osoby jadące na hulajnogach. Zadaniem dzieci będzie bezpieczne 
poruszanie się po chodniku i przechodzenie na drugą stronę ulicy. Dzieci poruszają się po 
chodniku (po dwóch stronach przejścia dla pieszych), w tle gra muzyka. Gdy muzyka cichnie, dzieci 
się zatrzymują i muszą przejść na drugą stronę ulicy. Ale uwaga! Nauczyciel podnosi do góry 
sygnalizator. Czy pali się zielone światło? Jeśli tak, dzieci mogą przejść na drugą stronę.  
Jeśli na karcie widać światło czerwone, przejście jest zabronione. 

Obrazki (do pobrania ze 
strony PCK ):
•  sygnalizator ze światłem 

zielonym

•  sygnalizator ze światłem 
czerwonym

ponadto:
•  materiał na pasy (np. 

biała krepina, szarfy 
gimnastyczne, taśma 
malarska)

•  odtwarzacz CD 

5
minut

10
minut

rekwizyty
karty

obrazkowe

pogadanka

zabawa
ruchowa

?!
krótkie 
pytania

i odpowiedzi

zabawa 
muzyczna

rekwizyty
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Bezpieczna jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze

ĆWICZENIE PRZEBIEG MATERIAŁY CZAS

Plasterki Dzieci ponownie siadają w kręgu na dywanie. Nauczyciel pokazuje lalkę i mówi, że upadła, 

kiedy jeździła na hulajnodze/rolkach. Nie miała ochraniaczy i skaleczyła się w kolano i łokieć. 

•  Co robimy, gdy się skaleczymy, zranimy? 

•  Co powinna zrobić lalka? 

•  Jeśli dzieci powiedzą, że trzeba iść do dorosłego, nauczyciel potwierdza i mówi, że to ważne,  

by dorosły wiedział, że dziecku stała się krzywda. 

Nauczyciel pokazuje dzieciom plastry. Pyta, czy wiedzą, co to jest i do czego służą. Następnie 

rozdaje dzieciom lalki (jedna dla pary dzieci) oraz plastry (minimum jeden dla każdego 

dziecka). Nauczyciel mówi, że lalki miały wypadki podczas jazdy na rowerze, rolkach, 

hulajnodze. Zraniły się w... (tu dowolnie). 

Zadaniem dzieci jest udzielić lalce pomocy – nakleić plastry na kolana, łokcie itp. 

Uwaga! Otwieranie opakowań i odklejanie papierków zabezpieczających może być dla dzieci 

trudne i wymagać pomocy nauczyciela. 

•  lalki

•  plastry

•  ew. nożyczki 7
minut

rekwizyty

pogadanka

odgrywanie ról
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Bezpieczna jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze

ĆWICZENIE PRZEBIEG MATERIAŁY CZAS

Praca z zeszytem 
ćwiczeń

Dzieci siadają przy stolikach, otwierają zeszyt ćwiczeń i wykonują zadanie numer 9.  

Jak możemy pomóc misiowi Cyrylowi?

•  zeszyt ćwiczeń

•  kredki lub flamastry

•  nożyczki

•  klej

Podsumowanie Dzieci i nauczyciel ponownie siadają w kręgu. Nauczyciel pyta dzieci, czego dzisiaj 

nauczyły się na zajęciach. Przypomina o używaniu kasku, ochraniaczy i odblasków 

podczas jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach. ?!
krótkie 
pytania

i odpowiedzi

10
minut

3
minuty

praca
plastyczna zeszyt

ćwiczeń
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Wprowadzenie Dzieci siadają w kręgu na dywanie. Nauczyciel wyjaśnia, że dziś nauczą się bardzo ważnej  
rzeczy – takiej, która może pomóc uratować komuś życie.  
Na początku jednak nauczyciel chciałby sprawdzić, czy dzieci potrafią rozwiązywać 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.

Prawidłowe odpowiedzi to: 
- strażak, 
- ratownik medyczny, 
- policjant. 

Po każdej odgadniętej zagadce nauczyciel pokazuje odpowiednie rysunek lub fotografię 
(dostępne na stronie PCK), po czym wyjaśnia bliżej, czym zajmuje się taka osoba.

Obrazki (do pobrania ze 
strony PCK):

• policjant

• radiowóz

• ratownik medyczny

• karetka

• strażak

• wóz strażacki

?!
krótkie 
pytania

i odpowiedzi

pogadanka

karty
obrazkowe

5
minut
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Numer alarmowy 
112

Nauczyciel pyta dzieci, czy wiedzą, co powinien zrobić ktoś, kto chce wezwać  

na pomoc strażaka, policjanta lub ratownika medycznego. Wyjmuje telefon, pokazuje  

i naprowadza dzieci na odpowiedź, że należy zadzwonić. Ale jaki numer wybrać? 

Nauczyciel mówi, że jest taki specjalny, bardzo krótki numer, bezpłatny i dostępny na 

terenie całej Unii Europejskiej – 112. Dzwoniąc pod ten numer, można uratować czyjeś 

życie. Jest bardzo ważne, aby wszyscy ludzie znali ten numer. 

Nauczyciel może wspomnieć również o numerach: 

• 997 (policja), 

• 998 (straż pożarna), 

• 999 (pogotowie ratunkowe). 

Powinien jednak podkreślić, że numer 112 jest najważniejszy, bo łączymy się z Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego, które skontaktuje nas z pracownikami wszystkich służb. 

Nauczyciel prosi, żeby dzieci wstały. Nauczyciel powtarza numer telefonu alarmowego. 

Mówi: „Jeden”, a wtedy dzieci wykonują podskok na jednej nodze, ponownie mówi: 

„Jeden” i dzieci wykonują taki sam podskok, gdy mówi: „Dwa”, dzieci podskakują na 

obu nogach. Ćwiczenie powtarza się kilkakrotnie, żeby dzieciom utrwalił się w pamięci 

numer 112. 

Dzieci ponownie siadają w kręgu. 

•  karta z numerem  
alarmowym 112

?!
krótkie 
pytania

i odpowiedzi

karty
obrazkowe

5
minut

zabawa
ruchowa
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Praca z zeszytem 
ćwiczeń

Dzieci siadają przy stolikach, otwierają zeszyt ćwiczeń i wykonują zadanie numer 1.  

Co zobaczą, gdy pokolorują rysunek według kodu?

Następnie dzieci wycinają papierowe telefony (ostatnia strona w zeszycie ćwiczeń),  

a także kartoniki opatrzone cyframi 1 i 2 oraz zieloną słuchawką. Nauczyciel zbiera  

od dzieci wycięte kartoniki. 

•  zeszyt ćwiczeń

•  kredki lub flamastry

•  nożyczki

Piosenka 

Wybieramy numer 
112

Nauka piosenki na melodię Panie Janie.

Alarmowy, alarmowy, 
numer nasz, numer nasz. 
Jeden jeden dwa!
Jeden jeden dwa!
Każdy zna, każdy zna.

Piosence mogą towarzyszyć gesty. „Jeden” – pokazujemy palcem na usta, ponowne 
„jeden” – pokazujemy palcem na nos, „dwa” – pokazujemy na oczy.

Dzieci siadają w kręgu. Nauczyciel pyta dzieci, o jakim numerze przed chwilą śpiewały 
(112). Następnie wyjmuje kartoniki opatrzone cyframi 1 i 2 oraz zieloną słuchawką. 
Rozsypuje je na środku dywanu. Nauczyciel trzyma w ręku kartę z numerem alarmowy 
112. Prosi dzieci, by każde z nich wyszukało spomiędzy rozsypanych kart odpowiednie  
i ułożyło przed sobą tak, by uzyskać numer 112 i zieloną słuchawkę.  Nauczyciel 
przypomina, że aby uzyskać połączenie należy wpisać numer, nacisnąć lub dotknąć 
zieloną słuchawkę i chwilę zaczekać.

•  ew. pokład muzyczny 
(karaoke)

•  karta z numerem  
alarmowym 112

•  kartoniki z cyframi 1, 2,  
zieloną słuchawką

10
minut

10
minut

10
minut

zeszyt
ćwiczeń

zabawa 
muzyczna

praca
plastyczna



Telefony alarmowe
Gdzie szukać pomocy?

autorzy: Justyna Wasek, Kamila Wichrowska 4

3- i 4-latki
ĆWICZENIE PRZEBIEG MATERIAŁY CZAS

Wzywanie pomocy Nauczyciel mówi, że gdy dzwonimy po pomoc, trzeba podać kilka informacji, tak by 
przedstawiciele odpowiednich służb mogli szybko do nas przyjechać.

Nauczyciel pokazuje dzieciom pluszowego misia o imieniu Cyryl i mówi, że miś bardzo 
źle się czuje i potrzebuje pomocy. Na szczęście jest z nim dziewczynka o imieniu... (lalka), 
która wie, jak można wezwać pomoc. 

Nauczyciel odgrywa scenkę.

Lalka trąca misia i mówi z niepokojem:
– Misiu, co się stało? Misiu, czy mnie słyszysz?

Miś nie odpowiada.  
Lalka bierze jeden z papierowych telefonów. Wybiera numer, głośno mówiąc:
– Jeden, jeden, dwa, zielona słuchawka. – Chwilę czeka, po czym mówi: – Jestem dzieckiem. 
Mam na imię... (imię, którego nie ma w grupie). W przedszkolu... (tu dokładniejsze informacje 
adresowe) leży miś. Kiedy do niego mówię, on się nie odzywa. Chyba jest bardzo chory.

Po zakończonej scence nauczyciel pyta się dzieci, czy pamiętają, co mówiła lalka. 
Nauczyciel zadaje pytania naprowadzające: Czy powiedziała, kim jest? Czy powiedziała, 
jak się nazywa? Czy powiedziała, gdzie jest? Czy powiedziała, co się stało? Po każdym 
pytaniu, gdy dzieci udzielą odpowiedzi, nauczyciel przywołuje fragment scenki. 
Następnie raz jeszcze odgrywa całą scenkę, ale tym razem prosi dzieci, żeby powtarzały 
zdania razem z lalką.

W ostatnim etapie tego ćwiczenia nauczyciel zaprasza chętne dzieci do odegrania 
scenki. Nauczyciel i pozostałe dzieci pomagają w prawidłowym przeprowadzeniu 
rozmowy.

•  miś

•  lalka

•  telefon

?!
krótkie 
pytania

i odpowiedzi

10
minut

zabawa
ruchowa

rekwizyty

odgrywanie ról



Telefony alarmowe
Gdzie szukać pomocy?

autorzy: Justyna Wasek, Kamila Wichrowska 5

3- i 4-latki
ĆWICZENIE PRZEBIEG MATERIAŁY CZAS

Podsumowanie 
Dzieci i nauczyciel po zabawie w teatr ponownie siadają w kręgu. Nauczyciel pyta 

dzieci, czego dzisiaj nauczyły się na zajęciach. Jeżeli żadne z dzieci nie wymieni numeru 

alarmowego, to nauczyciel przypomina. 

Na zakończenie wspólnie śpiewają piosenkę o numerze alarmowym na melodię  

Panie Janie (z pokazywaniem).

3
minuty

pogadanka

zabawa 
muzyczna





















1

Miś Cyryl prosi cię o pokolorowanie obrazka według kodu. Ciekawe, co zobaczysz, 
kiedy już skończysz kolorowanie?





2

Co tu się dzieje? Kto spieszy na pomoc? Dopasuj brakujące elementy do ilustracji.





3

Opowiedz Cyrylowi, co widzisz na obrazku. Czym te osoby się zajmują? Co się 
dzieje, co się stało? Połącz liniami postaci z wydarzeniami, w których te osoby mogą 
pomóc. Czy znasz numery alarmowe? Czy wiesz, który numer jest najważniejszy?





4

Opowiedz misiowi Cyrylowi, co tu się dzieje. Potem wyszukaj 6 szczegółów, 
którymi różnią się te dwa obrazki.





Chłopiec, mama i miś Cyryl jadą rano do przedszkola. Pomóż im pokonać labirynt  
i bezpiecznie dotrzeć do celu. Narysuj drogę.

5





6

Piesi chcą przejść przez jezdnię. Jakie światło powinno palić się na sygnalizatorze?
Namaluj właściwie światło. Połącz kropki, by dokończyć rysunek.





Dzieci i miś Cyryl jeżdżą wesoło po parku. Ale czy wszyscy tu przestrzegają  
zasad bezpieczeństwa? Czy wszystkie dzieci mają na głowach kaski? Czy kaski  
są prawidłowo zapięte? Czy wszystkie dzieci założyły ochraniacze? Jeśli nie, dorysuj 
brakujące elementy.
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Co to za pojazdy? Jakie służby ratownicze z nich korzystają? W jednym z aut 
jadących na ratunek jest Cyryl. Czy uda ci się odgadnąć, które to auto?  
Komu miś dziś towarzyszy?
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9

Miś Cyryl pędził na hulajnodze, przewrócił się i zranił się w nogę i łapkę. 
Czy wiesz, jak mu pomóc? Pomaluj plasterki tak, by były jak najładniejsze, potem 
je wytnij i naklej w odpowiednich miejscach. Na koniec narysuj obok Cyryla 
uśmiechniętą buzię.





10

Co to za miejsce? Co tu się dzieje? Czy wszyscy zachowują się, jak należy, zgodnie 
z zasadami bezpieczeństwa? Czy wszystko wygląda tak, jak powinno? Przekreśl to, 
co nie pasuje. Przy zachowaniach poprawnych narysuj uśmiechniętą buzię.
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