
POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 

 

 

 

„Jaki to pojazd? ” – rozwiązywanie zagadek słownych. 

 

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. 

 

  „Ważne telefony”. 

Posłuchaj zgłoszeń i pomyśl jakie służby trzeba wezwać. Do każdego zgłoszenia 

podaj numer telefonu,  pod który zadzwonisz. 

 

ZGŁOSZENIA: 

1. Halo! Tak rozumiem. Małe dziecko weszło na wysokie drzewo i nie może 

zejść. Już wysyłam pomoc.  -straż pożarna 

2. Halo! Mały chłopiec stoi sam na przystanku i płacze. Chyba zgubił się 

rodzicom. - policja  

3. Halo! Dziewczynka przewróciła się podczas jazdy rowerem. Nie może się 

podnieść. Skarży się, że boli ją noga. - pogotowie ratunkowe  

4. Halo! Została pani okradziona? Już wysyłam pomoc. - policja  

5. Halo! Nad lasem unosi się gęsty dym. - straż pożarna  

6. Halo! Na drodze doszło do wypadku samochodowego, są ranni. - pogotowie 

ratunkowe  

 

 Odpowiedz „TAK” czy „NIE” na pytania dotyczące bezpieczeństwa. 

 Czy radiowóz ma na dachu drabinę? 

 Czy dzieci mogą jeździć samochodem bez fotelika? 

 Czy ratownik medyczny gasi pożar? 



 Czy numer na policję to 887? 

 Czy można przejść na drugą stronę kiedy światło jest czerwone? 

 Wyskoczyła piłka na ulicę, czy można za nią pobiec? 

 Czy chłopiec na rowerze dobrze się sprawuje, kiedy czepia się traktora i 

za nim pedałuje? 

 Czy numer na pogotowie to 999? 

 Czy policjant jest naszym przyjacielem? 

 Od obcej osoby mogę przyjąć wszystko? 

 Zawsze kiedy chcę mogę rozmawiać z nieznajomymi? 

 Zawsze muszę mówić rodzicom gdzie idę się bawić i z kim? 

 Czy dzieciom wolno bawić się zapałkami? 

 Czy bezpiecznie jest zjeżdżać na sankach z górki na ulicę? 

 Czy wóz strażacki jest koloru czerwonego? 

 Czy na rowerze możemy jeździć po ulicy? 

 Czy dotykamy włączonego żelazka? 

 Czy znak stop jest koloru czerwone 

Potańcz przy piosence „Numer alarmowy-112” 

        https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHwgo 

         Pamiętaj o częstym myciu rąk! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHwgo

