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1. Odgłosy pojazdów - zabawa ortofoniczna - ćwiczenie narządów mowy przez powtarzanie 

zgłosek.  

Naśladowanie za rodzicem odgłosów pojazdów: 

pociąg –  puf, puf, puf 

samolot – szz, szz, szz 

samochód –  wrr, wrr, wrr 

„Pojazdy” – zabawa ruchowa. Na umówiony sygnał dziecko naśladuje ruchem, głosem 

sposób poruszania się samochodu, samolotu, pociągu. 

„Akumulator” - zabawa uspakajająca - siad skrzyżny - wydech przy pochyleniu się do 

przodu i wdech przy powrocie do wyprostu. Przy wdechu dziecko wykonuje ruch tułowia 

przypominający poruszanie się węża.  

2. „Pojazdy uprzywilejowane” – rozwiązywanie zagadek o pojazdach uprzywilejowanych. 

Jaki to samochód, 

duży i czerwony, 

w ogromną drabinę 

jest wyposażony? (straż pożarna) 

 

 

Kto tak prędko, na sygnale 

do chorego jedzie. 

Jeśli trzeba do szpitala 

prędko go zawiezie. (karetka pogotowania) 

 

Co to za pojazd? 

Siedzi w nim Pan, który ruchem ulicznym kieruje. 

Kiedy jest wypadek drogowy, 

wsiada do niego i zaraz się tam znajduje. (radiowóz policyjny) 

 

„Numery alarmowe” – utrwalenie numerów alarmowych.  

Praca z ilustracją (załącznik nr 1). Nazywanie pojazdów uprzywilejowanych, 

wskazywanie numerów alarmowych. Rodzic przypomina dziecku numery telefonu na:  

straż pożarną (998), policję (997) i pogotowie ratunkowe (999). Mówi, że jeżeli  

nie pamiętamy wszystkich numerów dzwonimy pod numer alarmowy 112, opowiadamy 

dyspozytorowi, co się stało, a on wzywa odpowiednie służby. 

 

 

 

 

 



„Numery alarmowe” - odgrywanie scenek. Potrzeby będzie zabawkowy telefon       

Rodzic opowiada krótką historyjkę, dziecko musi zadzwonić po odpowiednią służbę. 

 

1. „Był piękny słoneczny dzień. Ania z Kasią szły przez park. Nagle Kasia potknęła się  

i upadła. Złamała nogę. W pobliżu nie było nikogo z dorosłych. 

 

Dziecko odpowiada na pytania: 

- Co powinna zrobić Ania, jakie służby wezwać? 

- Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe?  

 

Odgrywanie scenki dzwonienia na pogotowie ratunkowe (rodzic jest dyspozytorem).  

Zwrócenie uwagi na ważne elementy rozmowy: przedstawienie się, krótki opis sytuacji, 

podanie miejsca zdarzenia. 

 

2. „Ola była sama w mieszkaniu. Kiedy wyjrzała przez okno zobaczyła dym  

wydobywający się z okna naprzeciwko swojego domu. 

 

Dziecko odpowiada na pytania: 

- Co powinna zrobić Ola, jakie służby wezwać? 

- Jaki jest numer na straż pożarną?  

 

Odgrywanie scenki dzwonienia na straż pożarną (rodzic jest dyspozytorem).  

Zwrócenie uwagi na ważne elementy rozmowy: przedstawienie się, krótki opis sytuacji, 

podanie miejsca zdarzenia. 

 

3. „Paweł oglądał telewizję, zrobiło mu się chłodno, więc postanowił zamknąć okno.  

Gdy zamykał zobaczył mężczyznę kręcącego się obok domu sąsiadki.  
Wiedział, że sąsiadka wyjechała na wakacje. 

 

Dziecko odpowiada na pytania: 

- Co powinien zrobić Paweł, jakie służby wezwać? 

- Jaki jest numer na policję?  

 

Odgrywanie scenki dzwonienia na policję (rodzic jest dyspozytorem).  

Zwrócenie uwagi na ważne elementy rozmowy: przedstawienie się, krótki opis sytuacji, 

podanie miejsca zdarzenia. 

 

„Numer alarmowy 112” –  rysowanie po śladzie, kolorowanie telefonu  

i numeru alarmowego (karta pracy nr 1). 

Rysuj po śladzie telefonu i numeru alarmowego 112 ołówkiem, a następnie pokoloruj 

obrazek. 

 

3.  „112 Numer alarmowy” – osłuchanie i nauka piosenki.  

Rodzic uczy dziecko       Słuchamy wspólnie piosenki. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw 

 

Następnie rodzic czyta dziecku po jednym zdaniu z piosenki – dziecko powtarza. 

Próbujemy śpiewać razem z dzieckiem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw


Tekst piosenki: 

1. Jedno połączenie, 

Czy się domyślicie? 

Może uratować 

Komuś cenne życie. 

Ref: Jeden, jeden, dwa! 

Jeden, jeden, dwa! 

Numer ratunkowy, 

Każde dziecko zna! / x2 

2. Gdy jest niebezpiecznie 

Musisz być gotowy, 

I zadzwonić pod ten 

Numer alarmowy! 

Ref: Jeden, jeden, dwa! 

Jeden, jeden, dwa! 

Numer ratunkowy, 

Każde dziecko zna! / x2 

4. Zabawy dowolne. 

Pobaw się swoją ulubioną zabawką, zaproś do zabawy rodziców. 

 

Miłego, słonecznego i spokojnego weekendu życzy: 

Pani Ewa       

 

 

 

Źródła obrazków: 

 

• załącznik nr 1: https://www.pinterest.co.uk/ 

• karta pracy nr 1: http://rzeczny.policja.waw.pl 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


