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SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
Dzieñ aktywnoœci „Kultura bezpieczeñstwa”

Ośrodek tematyczny:

Moja szko³a

Temat dnia: „Poznajemy szkołę i jej pracowników”

Cele ogólne:
• wdra¿anie do swobodnego poruszania siê po szkole, 
• kszta³towanie postaw odpowiedzialnoœci za bezpieczeñstwo w³asne i kolegów, 
• kszta³towanie w³aœciwego zachowania,
• rozwijanie wyobraŸni, 
• wzbogacanie s³ownictwa czynnego,
• wyrabianie nawyku dbania o porz¹dek na swoim stanowisku pracy.

Cele szczegółowe:
Uczeñ: 

• potrafi swobodnie i bezpiecznie poruszaæ siê po szkole, 
• potrafi w³aœciwie zachowywaæ siê w poznanych pomieszczeniach, 
• umie podaæ pe³n¹ nazwê szko³y, 
• zna zagro¿enia, jakie mo¿e spotkaæ w obrêbie budynku szko³y,
• potrafi zwracaæ siê po imieniu do kole¿anek i kolegów, 
• szanuje rzeczy swoje i kolegów, 
• pamiêta nazwisko wychowawcy i dyrektora szko³y. 

Metody nauczania: 
• wycieczka po szkole, 
• pokaz, 
• rozmowa kierowana, 
• obserwacja, 
• zabawa ruchowo-muzyczna.

Formy pracy: 
• zbiorowa, 
• zespo³owa, 
• indywidualnie ró¿nicowana.

Pomoce dydaktyczne:
• zaproszenie dla dzieci, rozsypanka wyrazowa, obrazki tematyczne, znaki nakazuj¹co-ostrzegawcze znajduj¹ce siê

w ci¹gach komunikacyjnych szko³y,
• karty pracy nr 1 i 2, 
• kartoniki z imionami dzieci, rebusy rysunkowe, piosenka: "Marsz pierwszoklasistów",
• indywidualne przybory ucznia: podrêczniki, zeszyty, kredki, farby tempery.

Zapis w dzienniku: 
D³u¿sze wypowiedzi na temat bezpiecznego poruszania siê w obrêbie budynku szko³y. Wykonanie informatora po szkole
z wykorzystaniem ³¹czonych technik plastycznych (kredki pastele, farby tempery).
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ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE

Cele Zadania Czynnoœci Pomoce 
operacyjne dla uczniów uczniów dydaktyczne

Potrafi powiedzieæ, jak nale¿y
przygotowaæ siê do wyprawy?
Uwa¿nie s³ucha poleceñ 
nauczyciela.Idzie wolno 
w dwuszeregu, szczególnie
ostro¿nie po schodach. 

Materia³ 
pomocniczy 
dla nauczyciela
nr 1.

Wys³uchanie czytanej przez
nauczyciela treœci zaproszenia. 

Odpowiadaj¹ na pytanie „Do kogo
skierowane jest zaproszenie i czego
dotyczy?”.

Potrafi podaæ pe³n¹ nazwê szko³y.
W³aœciwie zachowuje siê 
w poznanych pomieszczeniach.

Materia³ 
pomocniczy 
dla nauczyciela 
nr 2

Wskazanie tablicy z pe³n¹ nazw¹
szko³y.

Wyjaœniaj¹ oznaczenia wybranych
pomieszczeñ, okreœlaj¹ ich 
przeznaczenie. Wskazuj¹ znaki
nakazuj¹co-ostrzegawcze 
w ci¹gach komunikacyjnych
szko³y.

Potrafi wskazaæ prawid³owe 
i bezpieczne zachowania, 
podczas poruszania siê po szkole.
Potrafi dokonaæ prezentacji 
wykonanych prac.

Karton w ró¿nych
kolorach. Kredki
pastele, farby
tempery.

Utrwalanie tematu dnia.
Wykonanie w zespo³ach 
informatora, jak poruszaæ siê 
po szkole.

Rysuj¹ lub maluj¹ jedn¹ kartkê
informatora. Uwzglêdniaj¹
w swoich pracach nakazy:
– nie ha³asuj,
– nie biegaj,
– ostro¿nie idŸ po schodach,
– pozdrawiaj napotkane osoby

Umie samodzielnie rozwi¹zaæ
rebusy. Prawid³owo konstruuje
wypowiedzi. 

Karta pracy nr 2.Spontaniczne i samodzielne
odpowiadanie na zadane
pytanie.

G³oœno odczytuj¹ znaczenie
rebusów.Formu³uj¹ stwierdzenie
"Znamy swoj¹ szko³ê".

Potrafi nazwaæ zawody 
pracowników szko³y. Umie
samodzielnie i bezpiecznie
dotrzeæ do wybranych miejsc
w szkole.Wie, dok¹d nale¿y siê
udaæ po pomoc, gdy wyniknie
taka koniecznoœæ.

Materia³ 
pomocniczy 
dla nauczyciela
nr 3. 
Karta pracy nr 1.

Zabawa ruchowa do piosenki:
„Marsz pierwszoklasistów”.
Kolorowanie obrazków 
otrzymanych podczas wyprawy
po szkole. 

Œpiewaj¹ wspólnie piosenkê.
Koloruj¹ obrazki i wklejaj¹ 
do zeszytu. 
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MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA NR 1.

Treœæ zaproszenia skierowanego do dzieci: 

Kochane dzieci
Bardzo serdecznie zapraszamy Was na „wyprawê po szkole”.
Aby poznaæ jej tajemnice i zakamarki, nale¿y poruszaæ siê

wed³ug wskazówek Kubusia Puchatka i jego przyjació³.

¯yczymy udanej zabawy i czekamy.

Pracownicy Szko³y.

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA NR 2.

Rysunki postaci z „Kubusia Puchatka” rozstawione lub przyklejone przy drzwiach do wybranych pomieszczeñ szko³y,
wyznaczaj¹ trasê wyprawy po szkole.

Kubuœ Puchatek – zaprasza do sekretariatu

Prosiaczek – do pani woŸnej

Tygrysek – do pani dyrektor

Osio³ek – do pani pielêgniarki
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Sekretariat

– legitymacja ucznia
– „sezam” wiadomości o dzieciach
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Dyżurka
woźnego szkoły

− dzwonek na lekcje i przerwy
− porządek w szkole
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Dyrektor Szkoły  

– czuwanie nad sprawną pracą
szkoły

– współpraca z dziećmi, 
nauczycielami i rodzicami
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Pielęgniarka

– zdrowie dzieci
– pomoc medyczna
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MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA NR 3.

„Marsz pierwszoklasistów”, muzyka M. Kaczurbina

Moja siostra w pi¹tej klasie,
w trzeciej klasie jest mój brat.
A ja jestem uczniem pierwszej,
bo mam tylko siedem lat.

I tak sobie obiecujê:
Od pocz¹tku równy krok. 
Muszê przejœæ do drugiej klasy, 
mam przed sob¹ ca³y rok!

W naszej klasie, pierwszej klasie,
wre nauka, praca wre.
Kole¿anki i koledzy
w pracy przeœcigaj¹ siê.

Wszyscy sobie obiecuj¹: 
Od pocz¹tku równy krok. 
Wszyscy myœl¹ i pracuj¹,
przez ten pierwszy szkolny rok.

Gdy przeminie lat dziesi¹tek,
a przeminie, ¿e a¿ ha.
Naliczymy samych pi¹tek
w naszej klasie milion, dwa...

£atwo bêdzie zdaæ maturê, 
choæ to najtrudniejszy krok. 
Boœmy sobie w pierwszej klasie 
wziêli razem równy krok.
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KARTA PRACY UCZNIA NR 1.

Pokoloruj obrazki
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KARTA PRACY UCZNIA NR 2.

Rozwi¹¿ rebusy

HAS£O: .......................................................................................................................................................

HAS£O: .......................................................................................................................................................

HAS£O: .......................................................................................................................................................
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