
Witajcie. W czwartek zapraszamy do obejrzenia filmiku nr 4: 

http://tablit.wa.amu.edu.pl/bin4/mod-5_4/index.html 

 

A oto wskazówki: 

 

Na ekranie jest park. Na ławce siedzi starsza pani i czyta gazetę. 

Element interaktywny – przycisk DALEJ. 

Na ekran wjeżdża na rowerze Tadek. Ma kask na głowie. Rower wjeżdża na kamień, a Tadek 

się przewraca. Starsza pani podchodzi do dziecka, pochyla się nad nim. Po chwili wyciąga 

telefon z kieszeni i dzwoni po pomoc. Na ekranie pojawia się telefon komórkowy z 

wybranym numerem alarmowym 112. 

R: Co zauważyłeś? LUB Co tutaj się stało? 

D: Tadek upadł. LUB Wypadek. 

R: Masz rację, Tadek upadł. Co jeszcze możecie powiedzieć o tym wypadku? LUB 

Rzeczywiście, był wypadek. Opowiedz, proszę, jak to się wydarzyło. 

 

Element interaktywny – przycisk DALEJ. 

Przyjeżdża pogotowie i zabiera Tadka. 

R: Co się tutaj wydarzyło? LUB Opowiedz, co tutaj widziałeś. 

D: Przyjechała karetka. LUB Nie ma Tadka. 

R: Rzeczywiście, przyjechała karetka. Co jeszcze zauważyłeś? LUB Masz rację, nie ma 

już Tadka. Jak myślisz, co się stało? 

 

Element interaktywny – przycisk DALEJ. 

Tadek leży w szpitalu, ma złamaną rękę i założony gips. Starsza pani odwiedza go i przynosi 

mu książkę. 

R: Co tutaj widzisz? LUB Opowiedz, co się tutaj dzieje? 

D: On jest w szpitalu. LUB Złamał rękę. 

R: Dobre spostrzeżenie. Tadek jest w szpitalu. Co jeszcze zauważyłeś? LUB Masz rację, 

Tadek ma załamaną rękę. Opowiedz więcej o tym, co widzisz. 

 

Element interaktywny – przycisk DALEJ. 

Na ekranie jest kuchnia. Przy stole siedzi Basia, a na stole leży telefon. Wchodzi tata Basi, 

ślizga się na rozlanej cieczy i upada, tracąc przytomność. Dziewczynka pochyla się nad 

tatą, po chwili bierze telefon i dzwoni po pomoc. 

Element interaktywny – telefon. 

R: Co tutaj widziałeś? LUB Jak myślisz, co się tutaj wydarzyło? 

D: Tata upadł. LUB Basia dzwoni po pomoc. 

R: Rzeczywiście, tak się stało: tata Basi upadł. Co jeszcze zauważyłeś? LUB Masz rację, 

Basia dzwoni po pomoc. Opowiedz, proszę, dlaczego Basia wzywa pomoc? 

 

Elementy interaktywne – cyfry na wyświetlaczu telefonu. 

Po wpisaniu numeru 112 lub 999 podświetla się zielona słuchawka. Jeśli dziecko wpisze 

niewłaściwy numer i kliknie słuchawkę, z ekranu znika numer i słuchawka przestaje być 

aktywna. Po wpisaniu poprawnego numeru i kliknięciu słuchawki przyjeżdża karetka. 

R: Co tutaj się działo? LUB Co zauważyłeś? 

D: Przyjechała karetka. LUB Dzwoniła po pomoc. 

R: Tak, masz rację, przyjechała karetka. Wyjaśnij, jak to się stało? LUB Rzeczywiście, 

było widać numer pogotowia. Co jeszcze widziałeś? 

http://tablit.wa.amu.edu.pl/bin4/mod-5_4/index.html


Gdy zdarzy się wypadek! 

Dziś zabawa w teatr. Zachęcamy do odegrania scenki, gdy do poszkodowanego trzeba 

wezwać pogotowie. Niech dziecko określi co się stało poszkodowanemu. Wspólnie ustalcie 

co trzeba w takiej sytuacji zrobić. Przypomnijcie dziecku numer alarmowy. A potem wcielcie 

się w role. 

Miłej zabawy!  

 

Drodzy Rodzice. 

Zamieszczamy dzisiaj również obszerną partię materiału. Prosimy wybierzcie to co Was 

interesuje lub zapoznajcie się z tymi propozycjami w innym czasie. Myślimy, że materiały te 

są bardzo ciekawe dla waszych przyszłych uczniów, a zabawy zapewne sprawią Waszej 

Rodzinie wiele radości.  

p. Marta i p. Magda :) 


