
Temat dnia: Kto nam pomaga? 

edukacja matematyczna- Liczba 16 

dzieci przygotowują patyczki do liczenia, odliczają 10 patyczków tworząc wiązkę, dokładają 6 i 

przeliczają,  

- do wiązki dokładają 2 patyczki czerwone, 2 patyczki niebieskie, 2 patyczki żółte i przeliczają, 

- Ile jest teraz patyczków?- Na koniec dzieci wymyślają jeszcze inne możliwości dokładania 

patyczków, tak by ich w sumie było16. 

 

PM. cz.2.s21 z.1-3  

M cz.2 s.29 z.1-3 

PM cz,2 s.23 z.1-5 

 

edukacja polonistyczna - oni nam pomagają - ćwiczenia w mówieniu. 

PZ cz,3 s.56 

- Omówienie sytuacji przedstawionych na zdjęciach 

- Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat pomocy udzielanej ludziom przez policję , staż pożarną, 

pogotowie ratunkowe 

- Podawanie przykładów sytuacji, w których dziecko może zwrócić się o pomoc. 

PZ cz.3 s.57 

Znam te numery - dla utrwalenia dzieci mogą obejrzeć bajkę na kanale youtube " Bezpieczne 

zachowania" -https://youtu.be/YZow6JvT5Ug 

 

- Omawiamy przedstawione na ilustracjach sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu - poznanie numerów 

alarmowych, pod które można dzwonić w razie wypadku lub innego przykrego zdarzenia losowego ( 

pogotowie ratunkowe - 999, straż pożarna - 998, policja -997, numer wybierany z telefonów 

komórkowych 112, numer ten wybiera się najczęściej wtedy, gdy zachodzi potrzeba więcej niż jednej 

służby ratunkowe) 

 

- Omówienie sposobu prowadzenia rozmowy telefonicznej, gdy wzywa się pomoc: podanie swoich 

danych osobowych, poinformowanie o tym, co i gdzie się stało, ile osób jest poszkodowanych. Ważne 

jest uwrażliwienie dzieci na to, że taką rozmowę trzeba przeprowadzić spokojnie, należy wyraźnie 

mówić i słuchać pytań zadawanych przez osobę odbierającą telefon. 

 

- Można pobawić się z dzieckiem np. co zrobi kiedy będzie świadkiem wypadku, jak przeprowadzi 

rozmowę telefoniczną. 

 

Z cz3 s.46 ćw.1- 4  

 

edukacja techniczna - wykonaj zawieszki ,tablice z numerami alarmowymi, które możesz przywiesić w 

pokoju , do numeru dorysowujemy elementy charakterystyczne np do 999 -karetkę , do 997 - 

policjanta , wóz policyjny, do 998 - straż pożarną, do 112 - małe elementy wszystkich 3 służb 

 

zajęcia ruchowe - dziecko wykonuje znane ćwiczenia z zajęć wychowania fizycznego, które 

wykorzystujemy w rozgrzewce np. krążenia głowy, tułowia, kolan, pajacyki , biegi w podporze. Można 

zabawić się w zabawę "Znaki" lub "Muchy latają" 

 

Podsumowanie zajęć; 

Proszę odpowiedzieć na pytania ,np.: 

https://youtu.be/YZow6JvT5Ug


- Czy 7 -letnie dziecko może samo jeździć na rowerze po drogach? 

- którą stroną drogi jeździ się na rowerze po drogach? 

- Jaki jest numer alarmowy na policje? 

- Dokąd się dodzwonimy, jeśli wybierzemy numer 999? 

- Czy otworzycie drzwi listonoszowi, gdy jesteście sami w domu? 

 

Miłej zabawy 

 

 


