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BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
Dzieñ aktywnoœci „Kultura bezpieczeñstwa”

Ośrodek tematyczny:

Moja szko³a – wiem wszystko

Temat dnia: 
„Poprzez ćwiczenia utrwalamy wiadomości” 

Cele ogólne:
• zapoznanie z pojêciem: przepis, instrukcja,
• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• uœwiadomienie koniecznoœci zachowania dyscypliny i podporz¹dkowania siê poleceniom wydawanym przez

osobê koordynuj¹c¹ ewakuacj¹,
• kszta³towanie odpowiednich postaw podczas zabaw i æwiczeñ,
• rozwijanie koordynacji s³uchowo-wzrokowo-ruchowej.

Cele szczegółowe:
Uczeñ:

• zna i umie kierowaæ siê znakami ewakuacyjnymi w szkole, 
• zna plan ewakuacji szko³y,
• sprawnie wykonuje polecenia nauczyciela,
• potrafi w praktyce wykorzystaæ zdobyt¹ wiedzê,
• w³aœciwie reaguje na ustalone znaki i sygna³y,
• potrafi postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹.

Metody nauczania:  
• æwiczeniowo-zadaniowa,
• pogl¹dowa, 
• s³owna, 
• percepcyjno-odtwórcza.

Formy pracy:
• zbiorowa jednolita,
• indywidualna jednolita,
• grupowa zró¿nicowana,
• indywidualna zró¿nicowana.

Pomoce dydaktyczne : 
• foliogramy nr 1 i 2,
• plan szko³y,
• karta pracy ucznia (gry planszowe, rebusy, zawijanka z has³em, historyjka obrazkowa, wycinanki.

Zapis w dzienniku: 
Przygotowanie uczniów do bezpiecznej ewakuacji z zagro¿onego budynku szko³y. Æwiczenie praktycznych umiejêtnoœci
zwi¹zanych z ewakuacj¹. Zapoznanie z instrukcj¹ i przepisami. U³o¿enie i omówienie historyjki obrazkowej. Utrwalenie
wiadomoœci o znakach ewakuacyjnych. Rozwi¹zywanie ³amig³ówek dotycz¹cych kultury bezpieczeñstwa.
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Cele Zadania Czynnoœci Pomoce 
operacyjne dla uczniów uczniów dydaktyczne

Potrafi nazwaæ znaki 
ewakuacyjne.

Karta pracy 
ucznia
Zadanie 1

Prawid³owe utworzenie par: 
znak – nazwa.

£¹cz¹ odpowiednie znaki z ich
nazw¹. Odczytuj¹ je.

Potrafi wymieniæ typy gaœnic. Zadanie 2

Foliogram nr 1

Materia³ 
pomocniczy 
dla nauczyciela 

Rozwi¹zanie rebusu. Przygl¹daj¹ siê ilustracji,
rozwi¹zuj¹ rebus – nazwy gaœnic
(œniegowa, proszkowa).

Potrafi bawiæ siê w grupie. Zadanie 4Zapoznanie siê z instrukcj¹ gry. Graj¹ z kolegami w wyœcigi
stra¿ackie.

Potrafi poprawnie uzupe³niæ 
zawijankê.

Zadanie 5

Materia³ 
pomocniczy 
dla nauczyciela 

Uzupe³nienie zawijanki. Czytaj¹ znaczenia wyrazów.
Wpisuj¹ odpowiedzi i odczytuj¹
has³o.

Potrafi powiedzieæ, jak nale¿y
obs³ugiwaæ gaœnicê.

Zadanie 3

Materia³
pomocniczy 
dla nauczyciela 

U³o¿enie historyjki obrazkowej.

Potrafi przeanalizowaæ schemat
drogi ewakuacyjnej. 
Potrafi wkleiæ w odpowiednie
miejsca znaki drogi ewakuacyjnej.

Zadanie 6 

Materia³ 
pomocniczy 
dla nauczyciela 

Foliogram nr 2

Wklejenie elementów wycinanki
w odpowiednie miejsca.

Analizuj¹ schemat drogi 
ewakuacyjnej. Dobieraj¹
odpowiednie wycinanki znaków
drogi ewakuacyjnej. Wklejaj¹ j
e na schemacie budynku.
Oznaczaj¹ drogê ewakuacyjn¹.

Dobieraj¹ odpowiednie napisy
do ilustracji. 

Tworz¹ historyjkê obrazkow¹
i omawiaj¹ j¹.

MODUŁ III
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MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA
ROZWIĄZANIA ZADAŃ

Zadanie 1

Drzwi ewakuacyjne Kierunek do wyjœcia Kierunek do wyjœcia
drogi ewakuacyjnej w prawo. drogi ewakuacyjnej schodami

do góry w prawo.

Kierunek do wyjœcia Kierunek St³uc,
drogi ewakuacyjnej w lewo drogi ewakuacyjnej aby uzyskaæ dostêp

Zadanie 2
GAŒNICA ŒNIEGOWA, GAŒNICA PROSZKOWA

Zadanie 3
1 – Wzi¹æ gaœnicê, 2 – Pobiec z gaœnic¹ w kierunku ognia, 3 – W pobli¿u ognia uruchomiæ gaœnicê, 4 – Strumieñ
gasz¹cy skierowaæ w ogieñ.

Zadanie 5
Has³o – GOR¥CE P£OMIENIE

Zadanie 6

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
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KARTA PRACY UCZNIA NR 1.
Zadanie 1.

Po³¹cz znak ewakuacyjny z odpowiedni¹ nazw¹

Zadanie 2

Rozwi¹¿ rebusy. Zgadnij, jakie to gaœnice?

Kierunek do wyjœcia 
drogi ewakuacyjnej 

schodami do góry w prawo

Kierunek do wyjœcia 
drogi ewakuacyjnej w prawo

Kierunek do wyjœcia 
drogi ewakuacyjnej 

w lewo

Kierunek 
drogi ewakuacyjnej

St³uc, 
aby uzyskaæ dostêp

MODUŁ III



Zadanie 3

U³ó¿ obrazki w odpowiedniej kolejnoœci i dopasuj do nich podpisy wpisuj¹c w okienka numery 
od 1 do 4.
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BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

U �w �a �g �a

 Nie ma już gaśnic śniegowych, w których zbiornik ma kolor stalwo-szary,a jest jedynie czerwony
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Zadanie 4

Gra WYŒCIGI STRA¯ACKIE

REGU£Y GRY:

MODUŁ III

                           

Umieść po jednym pionku u podnóżka
 każdej z drabin. Teraz rzuć kostkę. 

Zawodnik z numerem, 

który wyrzuciłeś, wspina się po drabinie 
o jeden szczebel. Jeżeli wyrzucona 

zostanie szóstka, wszyscy 

 

muszą zejść o jeden szczebel w dół. 

Ten zawodnik, który pierwszy ugasi 

pożar – zostaje zwycięzcą!

Zadanie 5           ZAWIJANKA 

Odgadnięte wyrazy wpisz do diagramu. W żółtym polu powstanie rozwiązanie. 
1) zielony, długi, na mizerię,• 
2) damski to pasek, wojskowy to ..., 
3) narzędzie do ręcznego kopania rowów, 
4) ma 365 dni, 
5) niezbędny składnik chleba, 
6) strzela w niebo z ogniska, 
7) dwa przysłał mistrz krzyżacki polskiemu królowi pod Grunwaldem, 

    8)  podobno szczęścia nie dają
    9)  odpady
  10)  potrzeba kwiatom w doniczkach 
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Zadanie 6 Wytnij znaki.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

                          

   (Powiększ plan budynku i naklej na nim zielone znaki)




