
Numer alarmowy 



Pożar, pożar, straszna sprawa 
dym widać w oddali. 

Kto tak szybko drogą jedzie 
kiedy dom się pali??? 

 

 



Kto na skrzyżowaniu 
bez obawy staje, 

bo ręką zatrzyma auta i tramwaje? 
Bystrym okiem, dobrym słuchem, kieruje 

drogowym ruchem. 



Kto tak prędko, na sygnale 
do chorego jedzie. 

Jeśli trzeba do szpitala 
prędko go zawiezie. 



Co to za sytuacje? W których jest 
potrzebna pomoc specjalistów? 



Kogo mogę prosić o pomoc? 



Jaki numer wybrać aby wezwać pomoc?  
Wiersz „Numer alarmowy 112” 

      Każde dziecko wiedzieć winno, 
dokąd dzwonić się powinno. 
Gdy się stanie coś przykrego, 
jeden numer jest od tego. 

 
Najpierw ładnie się przedstawić, 
podać adres, gdzie się zjawić. 
Ciut nakreślić, co się stało, 
żeby pomoc przyjechała. 
 
Zapamiętać cyfry łatwo, 
nawet całkiem małej dziatwie. 
Jeden, jeden i dwójeczkę, 
nauczymy się w chwileczkę. 
 
 

 

      Sto dwanaście – pamiętajcie, 
pomoc szybko tam wzywajcie. 
Dyspozytor w mig przekaże 
Pogotowiu, da znak Straży, 
 
Powiadomi też Policję. 
Jeden numer, jak widzicie. 
Sto dwanaście! Miejcie w głowie, 
tam wezwiecie pogotowie. 
 
Straż przyjedzie, pożar zgaśnie, 
pod numerem sto dwanaście. 
Jeden, jeden, dwa – pamiętaj, 
numer ten trzeba wykręcać. 

 



Nie zapamiętałeś? Spróbujmy jeszcze 
raz 

1 usta 

1 nosek 

2 oczka  



PRZYKŁADY ZABAW 

Zabawa dramowa – kim jestem? 
     Chętne dziecko wychodzi na środek przed wszystkich i zamyka 

oczy. Nauczyciel zakłada dziecku na głowę opaskę z 
wizerunkiem strażaka, lekarza, ratownika lub policjanta. 
Pozostałe dzieci ruchem swojego ciała naśladują pracę danej 
osoby. Zadaniem dziecka jest obserwowanie innych i 
odgadnięcie, która postać mu przypadła. Po każdej zagadce 
przypominamy numer alarmowy do danej osoby dotykając 
części buzi: jeden – jeden – dwa. 

 

 



PRZYKŁADY ZABAW 

Zabawa trening – Telefon alarmowy 

    Chętnemu dziecku przekazujemy telefon, informujemy, że będziemy tylko 

trenować wzywanie pierwszej pomocy, a nie będziemy dzwonić 
„naprawdę”. Dziecko pod kontrolą nauczyciela wybiera numer alarmowy, 
nauczyciel nie dopuszczając do połączenia siada do dziecka plecami, 
również z telefonem przy uchu. Dziecko udaje rozmowę telefoniczną z 
dyspozytorem, w którego wciela się nauczyciel. Sytuacje groźne mogą być 
tworzone przez dziecko spontanicznie lub podpowiedziane przez grupę. 



PRZYKŁADY ZABAW 
Historyjka obrazkowa – „W jaki sposób mogę 

pomóc?” 

    Ułóż porozrzucane ilustrację w prawidłowej kolejności. 

Opowiedz o historyjce obrazkowej. 

 

 



PODSUMOWANIE  
Piosenka Śpiewające Brzdące „112 numer 

alarmowy” 
 

https://youtu.be/R3Qp8KfJSHw  

 

https://youtu.be/R3Qp8KfJSHw
https://youtu.be/R3Qp8KfJSHw


ŹRÓDŁA: 

https://epedagogika.pl/zajecia-edukacyjne/do-kogo-po-pomoc-trenujemy-numer-
alarmowy-112-2565.html  

https://www.bajkownia.org/czytaniebajek/3236-numer-alarmowy  

https://www.printoteka.pl  

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

https://www.edukacja.edux.pl/p-13719-na-pomoc-poznajemy-numery-
alarmowe-scenariusz.php  

 

 


