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Scenariusz zajęć do I i II etapu edukacyjnego
Temat: NUMER ALARMOWY 112 – OPRACOWANIE KSIĄŻKI.
Cele:
 zapoznanie uczniów z Europejskim Numerem Alarmowym 112,
 kształtowanie umiejętności posługiwania się numerem alarmowym,
 uświadomienie uczniom zasadności korzystania z numeru 112, wyłącznie
w przypadku zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
Czas trwania: 90 minut.
Przebieg zajęć:
1.

Nauczyciel wita uczniów, przedstawia temat i zapoznaje z celami zajęć.

2.

Uczniowie za pomocą metody burzy mózgów definiują pojęcie zagrożenie oraz
wymieniają, jakie znają rodzaje zagrożeń.

3.

Rozmowa kierowana na temat zasad postępowania w razie zagrożenia zdrowia,
życia lub mienia oraz znanych dzieciom numerów alarmowych.

4.

Korzystając ze schematu piramidy priorytetów uczniowie przyklejają na wspólny
plakat zatytułowany „Numery alarmowe” zapisane na trzech kartkach
samoprzylepnych numery do: policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego
(są to numery równoważne, więc przyklejają je w jednym poziomie).
Zastanawiają się, w którym miejscu plakatu należy umieścić najważniejszy numer
112 jako wspólny numer alarmowy (przyklejają go nad numerami policji, straży
pożarnej i pogotowia ratunkowego).

5.

Omówienie Europejskiego Numeru Alarmowego 112 oraz sposobu wybierania
bezpłatnego numeru 112 z telefonu komórkowego i stacjonarnego. Podkreślenie
konieczności odpowiedzialnego korzystania z numeru alarmowego 112.

6.

Przypomnienie uczniom, z jakich elementów zbudowana jest książka – plansza.

7.

Podział klasy na 4 grupy – wspólne opracowanie książki pt. „Numer Alarmowy
112”. Ustalenie z dziećmi formy tekstowej i graficznej wydawnictwa (np. komiks,
opowiadanie, wiersze – z uwzględnieniem możliwości uczniów i etapu
edukacyjnego). Zadania grup:
grupa I – zaprojektowanie okładki i strony tytułowej, określenie autora,
ilustratora, tytułu, miejsca wydania, roku wydania, spisu treści;
grupa II – przygotowanie fragmentu: Co to jest i do czego służy numer 112?

grupa III – przygotowanie fragmentu: W jakich sytuacjach należy dzwonić pod
numer 112?
grupa IV – przygotowanie fragmentu: Z jakiego telefonu można dzwonić oraz
jakie informacje należy przekazać dzwoniąc pod numer alarmowy 112?
8.

Podsumowanie: każda grupa prezentuje wypracowany materiał, dzieli się
uwagami; uczniowie scalają książkę.

9.

Zaprezentowanie powstałej książki na apelu szkolnym odbywającym się 11 lutego
– w uchwalonym przez Komisję Europejską Europejskim Dniu Numeru
Alarmowego 112.
Uwaga: każda klasa w szkole może wydać swoją książkę i 11 lutego, w dniu
numeru 112, zaprezentować na szkolnej wystawie książek. Dodatkowo można
zorganizować konkurs na najciekawszą książkę na poziomie klasy czy etapu
edukacyjnego.

