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Scenariusz zajęć dla uczniów klasy VI szkoły specjalnej
Temat: BEZPIECZNE ZABAWY.
Metody: pogadanka, metody poglądowe.
Formy: zajęcia grupowe.
Środki dydaktyczne: ilustracje, telefony-zabawki, modele samochodów różnych służb
(lub ilustracje), przybory plastyczne, karty pracy.
Cele szczegółowe – uczeń:
 rozpoznaje niebezpieczne miejsca do zabawy,
 wyjaśnia skutki niebezpiecznych zabaw,
 przećwiczy wzywanie pomocy adekwatnej do sytuacji,
 rozpoznaje telefoniczne numery alarmowe.
Przebieg zajęć:
Uczniowie podzieleni na grupy otrzymują koperty z pociętą ilustracją. Układają „puzzle” –
ilustracje przedstawiające zabawy dzieci w miejscach niebezpiecznych (np. jazda na rowerze
i deskorolce po ulicy, ognisko w pobliżu lasu, jazda na łyżwach po zamarzniętym jeziorze).
Zabawa ruchowa
Rozmowa kierowana „Co by było gdyby”
Nauczyciel zachęca uczniów do wypowiedzi: czy to bezpieczne sytuacje w zabawie, czy mają
takie własne doświadczenia, co się może zdarzyć.
Zabawa ruchowa „Na czerwone stój”
Uczniowie zostają podzieleni na kilka grup. W grupach wyłaniamy kilka „pojazdów”
poruszających się po ulicach. Nauczyciel kieruje ruchem ulicznym, pokazując krążki w kolorze
czerwonym, żółtym, zielonym. Uczniowie reagują na zmianę „świateł”. Co jakiś czas
nauczyciel „uruchamia” samochody specjalne „na sygnale” – inne samochody natychmiast
się zatrzymują.
Konkurs „Zgłoszenia”
Nauczyciel imituje do słuchawki przyjęcie zgłoszenia. Zadaniem uczniów jest wskazanie, jaki
samochód specjalny powinien pojechać z interwencją:
1. Halo! Tak rozumiem. Dzieci palą ognisko koło lasu, pali się trawa. Już wysyłam pomoc.
– Która drużyna powinna jechać? – straż pożarna
2. Halo! Na drodze doszło do wypadku samochodowego, są ranni. Już wysyłam pomoc.
– Która drużyna powinna wyjechać do wezwania? – pogotowie ratunkowe
3. Halo! Mały chłopiec wszedł na wysokie drzewo i nie potrafi sam zejść.– straż pożarna

4. Halo! Małe dziecko stoi przed supermarketem i płacze. Może zgubiło się rodzicom. –
policja
5. Halo! Dziewczynka przewróciła się jeżdżąc na rowerze. Bardzo boli ją noga, nie może
wstać. – pogotowie ratunkowe
6. Halo! Została pani okradziona? Już wysyłam pomoc. – policja
Praca plastyczna – plakat ostrzegający przed niebezpiecznymi zabawami.
Omówienie prac. Wręczenie plakietek.

