
Scenariusz zajęc : „Apteczka pierwszej pomocy” 

 

Opracowanie: Adriana Rasztar, Mariola Sitarz 
 
 
 

GRUPA WIEKOWA: 4 – latki 
CZAS TRWANIA: ok. 30 min 
 
PODSTAWA PROGRAMOWA: 
 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi dziećmi, zgodne 
funkcjonowanie w zabawach i w sytuacjach zadaniowych. 
1.2 . Dziecko przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w 
zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych. 
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 
3.3. Uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach. 
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i 
rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 
4.2. Grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to dotego pasuje, 
te obiekty są podobne, a te są inne; 
4.3. Stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć. 
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 
6.1. Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią 
poprosić 
6.3. Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 
6.4. Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych 
CEL GŁÓWNY: 
 Zapoznanie dzieci z zawartością apteczki, 

 Poszerzanie wiadomości na temat potrzeby niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 Utrwalenie wiedzy na temat przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. 
 
CELE OPERACYJNE: 
Dziecko: 
 Wie, jakie przedmioty powinny znajdować się w dobrze wyposażonej apteczce i zna ich 

zastosowanie, 
 Potrafi  te przedmioty wskazać i nazwać, 

 Zna podstawowe zasady zachowania zasad  bezpieczeństwa. 
METODY PRACY: 
 słowna, 

 czynna, 

 oglądowa. 
FORMY PRACY: 
 grupowa 

 indywidualna. 

 jednorodna. 
Środki dydaktyczne: apteczka, ilustracje przedstawiające zawartość apteczki, ilustracje do historyjki 
obrazkowej, duży arkusz papieru – oznaczony jako apteczka, przedmioty pasujące do apteczki 
(kolorowanki), klej, różne rodzaje apteczek.  
 
 
 
 
 



 

PRZEGIEG ZAJĘCIA: 

1. Powitanie zabawą „Wszyscy są…” 

2. Zabawa dydaktyczna : „ Dokończ  zdanie - co Ci jest potrzebne, gdy…”: 

- …jesteś głodny? 

-…chce Ci się pić? 

-…jest Ci zimno? 

-…gdy się skaleczysz? , itp. 

3. Rozmowa na temat sytuacji niebezpiecznych, których należy unikać, by nie doznać         

urazu. 

4. Historyjka obrazkowa – „O Jasiu, który nie posłuchał mamy…” 

 Wyciągnięcie wniosków na temat nieodpowiedniego zachowania bohatera, 

 „Burza mózgów” – jak pomóc gdy ktoś się skaleczy. 

5. Prezentacja apteczki i jej zawartości  (wyposażenie apteczki, różne rodzaje apteczek). 

6. Rozsypanka obrazkowa- „ Co tu nie pasuje?”. 

7. „Spakuj apteczkę”- praca grupowa. 

8.Spacer po terenie przedszkola, obejrzenie zawartości apteczki umieszczonej na zapleczu 

placówki. 

9. Zakończenie zajęć. 


