
Drodzy Rodzice, oto kilka propozycji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

wg pedagogiki Froebla na odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

GRUPA I „ŻABKI” 

 BLOK TEMATYCZNY: „Kto nam pomaga? Służby ratunkowe.” 

 

08.06.2020 /poniedziałek 

 Obejrzyjcie wspólnie krótki film nt. numerów alarmowych 

https://www.youtube.com/watch?v=EoeHbcDItx0,  

Porozmawiajcie z dzieckiem o tym, do kogo należy zwracać się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia/ 

życia.   

 Zaproście dziecko, by nauczyło się „Rymowanki o numerach alarmowych”.  Możecie też wymyślać własne 

wierszyki lub rymowanki. 

09.06.2020 /wtorek/  

 Wykonajcie wspólnie „tablicę informacyjną” z numerami alarmowymi i umieście  ją na lodówce lub  w 

jakimś innym widocznym dla dziecka miejscu w domu.  

Pomocne szablony można pobrać tutaj. 

 Zainscenizujcie rozmowę telefoniczną z dzieckiem, ustalcie, kiedy należy kontaktować się z konkretnymi 

służbami ratunkowymi. Niech dziecko poćwiczy wybieranie numerów alarmowych z wykorzystaniem np. 

narysowanej klawiatury telefonu (lub przy wyłączonym aparacie). Sprawdźcie, czy Wasza pociecha 

pamięta swój adres zamieszkania, imiona i nazwiska osób, z którymi najczęściej przebywa (babcie, 

dziadkowie, inni). 

10.06.2020 /środa/ 

 Zaproście dziecko do wykonania „Remizy strażackiej/komisariatu policji/ pogotowia ratunkowego”  z 

wykorzystaniem dowolnych klocków. Na kartce napiszcie odpowiednio do wybranej konstrukcji: numer 

997, 998, 999 (dziecko może to zrobić samodzielnie lub ozdobić/ wypełnić  np. kontur cyfr). 

Stwórzcie drogę wyjazdową z „Remizy strażackiej/komisariatu policji/ pogotowia ratunkowego”- możecie 

wykonać równię pochyłą z klocków i np. deski do krojenia.  

Do zabawy potrzebne są resorki lub np. piłeczki, które będą imitowały pojazdy. Sprawdźcie, który 

samochód (radiowóz/ karetka/ wóz strażacki) pojedzie  dalej. Zmierzcie odległości stopami, łyżką, 

patykiem. Porównajcie wyniki. 

11.06.2020 /czwartek/ 

 Zaproście dziecko do wykonania numerów alarmowych do służb ratunkowych  z wykorzystaniem 

dowolnego materiału (zapałki, patyczki kosmetyczne, płatki śniadaniowe, fasola, zakrętki, sznurówki, 

druciki kreatywne itp.)  

Szablony do wykonania można pobrać tutaj. 

12.06.2020 /piątek/ 

 Zaproście dzieci do wysłuchania i nauki piosenki „112 numer alarmowy”  Śpiewające Brzdące 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EoeHbcDItx0
https://drive.google.com/file/d/1L6gGkloEiCgPLgAi9v2mbVm__sHKeoZE/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/M4ukCPmHvo5NCai26
https://drive.google.com/file/d/1CIf4D3Cbf4-4cu4Ops3uej9B-P9ZnBCx/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1a9ISASCsmME426pp3rilM52RvG77N1n-/view?usp=sharing
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