
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
Dzieñ aktywnoœci „Kultura bezpieczeñstwa”

Ośrodek tematyczny:

Chcê wiedzieæ coraz wiêcej

Temat dnia: 
„Znam niebezpieczeństwa, które mi grożą. 
W razie ich wystąpienia wiem, jak się zachować.” 

Cele ogólne:
• zapoznanie ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach zagro¿enia,
• wyrabianie nawyku niesienia pomocy innym,
• kszta³towanie umiejêtnoœci prawid³owej oceny postêpowania innych.

Cele szczegółowe:

Uczeñ: 
• potrafi odpowiednio zachowaæ siê w sytuacjach zagro¿enia cywilizacyjnego (pod³o¿ona bomba, powódŸ, po¿ar,

niewypa³),
• ma œwiadomoœæ bezwzglêdnego zakazu dotykania i zabawy przedmiotami niebezpiecznymi,
• wie, jak wygl¹da przedmiot nios¹cy zagro¿enie,
• wie, ¿e jest odpowiedzialny za w³asne postêpowanie.

Metody nauczania: 
• analityczno-percepcyjna,
• æwiczeniowa,
• pogl¹dowa,
• percepcyjno-odtwórcza.

Formy pracy: 
• zbiorowa jednolita,
• indywidualna jednolita,
• indywidualna zró¿nicowana,
• zabawy ruchowe: „powódŸ”, „alarm”.

Pomoce dydaktyczne:
• obrazki przedstawiaj¹ce zachowanie dzieci,
• buŸki – wycinanki do naklejenia,
• zagadka matematyczna z has³em.
• szyfr – egipskie pismo,
• klawiatura telefonu komórkowego do odczytania SMS-a,
• tabelka matematyczna z has³em,
• foliogram nr 2: bomba, niewypa³, po¿ar, powódŸ.

Zapis w dzienniku: 
Uwra¿liwienie uczniów na zagro¿enia cywilizacyjne. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat ró¿nych niebezpieczeñstw.
Odczytywanie i objaœnianie powsta³ych hase³. Zabawy orientacyjno-ruchowe.
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Cele Zadania Czynnoœci Pomoce 
operacyjne dla uczniów uczniów dydaktyczne

Potrafi wyró¿niæ prawid³owe
zachowania.

Karta pracy 
ucznia, 
Zadanie 1

Wyodrêbnienie zachowañ.
OdpowiedŸ na pytanie „Kto
zachowuje siê prawid³owo,
a komu grozi niebezpieczeñstwo” 

Ogl¹daj¹ ilustracjê i oceniaj¹
zachowanie postaci. Odró¿niaj¹
za pomoc¹ „buziek” postawy 
bezpieczne od niebezpiecznych.

Potrafi wyjaœniæ znaczenie has³a
BEZPIECZNA SZKO£A.

Zadanie 2 
Materia³ 
pomocniczy dla
nauczyciela nr 1

Poprawne odczytanie
zniekszta³conego pisma.

Odczytuj¹ napis z liter 
ustawionych pod k¹tem.
Objaœnienie has³a 
BEZPIECZNA SZKO£A.

Potrafi rozwi¹zaæ zadania
rachunkowe.

Zadanie 4
Materia³ 
pomocniczy dla
nauczyciela nr 1

Poprawne obliczenie przyk³adów
i odczytanie SMS-a.

Wykonuj¹ obliczenia, wybieraj¹
cyfry i odczytuj¹ SMS (UWAGA
POWÓD�)

Potrafi oprawnie odczytaæ 
lustrzane pismo.

Zadanie 5 
Materia³ 
pomocniczy dla
nauczyciela nr 1

Wykonanie „zaszyfrowanego”
polecenia. 

Po odczytaniu lustrzanego pisma
odnajduj¹ odpowiedni¹ paczkê.
Odpowiadaj¹, „gdzie jest
bomba?”

Umie reagowaæ ruchem na
umówiony znak.

Zadanie 6
Materia³ 
pomocniczy 
dla nauczyciela 
nr 2

Zabawy ruchowe: powódŸ, po¿ar,
alarm.

Prawid³owo reaguj¹ na pokazany
symbol bomby, alarmu po¿aru,
powodzi. Nios¹ pomoc innym.

Potrafi poprawnie wykonaæ
dzia³ania.

Zadanie 3
Materia³ 
pomocniczy 
dla nauczyciela
nr 1

Uzupe³nienie tabeli i odczytanie
rozwi¹zania.

Wykonuj¹ obliczenia, wpisuj¹
odpowiednie litery do tabeli
i odczytuj¹ has³o „UWAGA –
BOMBA”.

MODUŁ III



MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA NR 1

ROZWIĄZANIA ZADAŃ

Zadanie 2 

Zadanie 3

Zadanie 4

7-2 10-6 4+4 15-12 3+5 19-10 7-6 9-5 3+4 12-12 8-6 13-7

U W A G A P O W Ó D � !
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Aby odczytaæ has³o, kartê pracy nr 2 nale¿y 
ustawiæ i czytaæ pod odpowiednim k¹tem

HAS£O:

BEZPIECZNA SZKO£A



Zadanie 5

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA NR 2

ZABAWY RUCHOWE
POWÓD� PO¯AR ALARM BOMBA

Plansze do u¿ycia podczas zabaw. Dzieci ruchem reaguj¹ na pokazywane znaki.

POWÓD� – dzieci wskazuj¹ na przedmioty.

PO¯AR – dobieraj¹ siê ustalonymi parami i biegn¹ na drugi koniec sali.

ALARM – dzwonek informuje o tym, aby ustawiæ siê w szeregu.

BOMBA – dzieci chowaj¹ siê pod przedmioty zachowuj¹c idealn¹ ciszê.
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KARTA PRACY UCZNIA 
Zadanie 1.

Kto zachowuje siê prawid³owo, a komu grozi niebezpieczeñstwo? 
Wytnij i wklej odpowiedni¹ buŸkê.

Zadanie 2.
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Zadanie 3.

Rozwi¹¿ zadania, a dowiesz siê, co niebezpiecznego jest w tej paczce. OSTRO¯NIE!
Wpisz literê pod ospowiednim wynikiem w tabelce.

Zadanie 4.

Odczytaj SMS wys³any przez uczniów klasy I.

7-2 10-6 4+4 15-12 3+5 19-10 7-6 9-5 3+4 12-12 8-6 13-7
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Zadanie 5.

Dzieci znalaz³y egipski papirus. Odczytaj go bez pomocy starych s³owników, a dowiesz siê, która paczka
jest niebezpieczna.

Zadanie 6.

Wytnij ilustracje i naklej je na osobnych kartkach.
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