
Scenariusz zajęć dla klasy: 1 wg. podręcznika: „Nowi tropiciele” 

przeprowadzony z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 

 

Temat tygodnia: Dla każdego coś ciekawego 

                                       

                                       Temat dnia: Strażacy w akcji. 
 

 

Cele ogólne: 

 

• wzbogacenie wiadomości uczniów na temat przyczyn powstawania pożarów, sprzętu i ochrony 

przeciwpożarowej oraz pracy strażaka 

• kształcenie umiejętności praktycznych związanych z posługiwaniem się sprzętem przeciwpożarowym 

• przygotowanie do właściwego zachowania się dzieci w przypadku pożaru 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem 

• doskonalenie techniki rachunku pamięciowego w zakresie 20 

• rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności współdziałania w zespole 

• uczulenie na problemy związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym -rozbudzanie aktywnej postawy 

 

Cele szczegółowe: 

 

Uczeń: 

• rozpozna  za pomocą dotyku i nazwie sprzęt przeciwpożarowy  

• dokona wyboru sposobu gaszenia ognia w zależności od rodzaju płonącej powierzchni 

• w twórczy sposób wskaże przyczyny powstania pożaru  

• utrwali pisownię wyrazów z „ż” związanych z tematyką 

 

Cele ogólne:  

1. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20.  

2. Wdrażanie dzieci do liczenia liczebnikami głównymi i porządkowymi. 

3. Wzbogacenie słownika dzieci. 

4. Zachęcenie dzieci do dbania o nasze środowisko.  

Cele operacyjne (dziecko…):  

• zna przyczyny pożarów  

• wie, jak ustrzec siebie i środowisko przed pożarami  

• wie, że praca strażaka jest pożyteczna, ale bardzo niebezpieczna  

• zna numer telefonu do straży pożarnej i pojazdy uprzywilejowane  

• zna podstawowe wyposażenie strażaków i ich strój  

• wie, jak dzieci mogą chronić przyrodę  

• potrafi rozwiązać działania matematyczne  

• czyta proste zdania  

Metody:  

 

czynne: samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań stawianych dziecku, 

ćwiczeń, kierowania własną działalnością dzieci  

 

słowne: objaśnienia i instrukcje, rozmowy  

 

percepcyjne: obserwacja i pokaz, przykład dorosłych.  

 

Formy: indywidualna i grupowa 

-1- 



Przewidywane osiągnięcia ucznia: 

Podstawowe: 

• Wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu. 

• Doskonali czytanie tekstów na różnych poziomach. 

• Słucha lektury. 

• Wykonuje ćwiczenia w kształtnym pisaniu. 

• Pisze wyrazy i zdania. 

• Odczytuje i zapisuje nazwy służb ratunkowych oraz ich numery telefonu. 

• Czyta ze zrozumieniem zdania oraz łączy je z właściwą odpowiedzią. 

• Poznaje zasady pracy strażaka oraz numer alarmowy 998. 

• Poznaje i utrwala numery alarmowe: 997 /policja/, 999 / pogotowie ratunkowe/, 112 / ogólnoeuropejski 

numer alarmowy do wszystkich służb/. 

• Rozwiązuje zadania tekstowe o różnej budowie. 

Ponadpodstawowe: 

• Konstruuje wielozdaniową wypowiedź na temat wysłuchanej lektury. 

• Podaje kolejność czynności związanych z wzywaniem odpowiednich służb. 

 

Przebieg: 

 

• Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu oraz filmu: „Praca strażaka”- wykorzystanie tablicy        

              interaktywnej- / przyczyny powstawania pożarów, sprzęt i ochrona przeciwpożarowa oraz praca   

              strażaka/ 

• Przypomnienie uczniom numerów alarmowych: 997- policja, 998- straż pożarna, 999- pogotowie 

ratunkowe, 112- ogólnoeuropejski numer alarmowy do wszystkich służb. / tablica interaktywna/ 

• Ćwiczenie - odczytywanie i zapisywanie nazw służb ratunkowych oraz ich numerów telefonu. 

• Podanie kolejności czynności związanych z wzywaniem odpowiednich służb. 

• Gimnastyka oka i języka. 

• Wysłuchanie lektury Czesława Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem” /tablica interaktywna/. 

• Wielozdaniowe wypowiedzi na temat wysłuchanej lektury. 

• Zadanie dla mądrali: co to jest ochotnicza straż pożarna? 

• Ćwiczenia w kształtnym pisaniu- pisanie liter, wyrazów, zdania. 

• Dobieranie cech pasujących do strażaka i uzupełnianie nimi odpowiedzi na pytania. 

• Czytanie ze zrozumieniem zdań oraz łączenie ich z właściwą odpowiedzią. 

• Zabawa ruchowa „Pracujemy jak strażacy”- wykorzystanie tablicy interaktywnej. 

• Oglądanie hełmów strażackich. 

• Rozwiązywanie zadań tekstowych o różnej budowie. 

• Matematyka w działaniu: 

- zadanie z treścią na dodawanie w zakresie 20; 

- zadanie tekstowe na obliczenia pieniężne w zakresie 20, wskazywanie najprostszego sposobu zapisu 

rozwiązania; 

• Kolorowanka: „Praca strażaka”. 

• Podsumowanie zajęć 
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