
Projekt zajęć dotyczący profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa 

 

Przeznaczony do realizacji: 

— w przedszkolu (przez dzieci pięcio- i sześcioletnie) 

— w szkole podstawowej (przez uczniów objętych nauczaniem początkowym) 

 

ŚCIŚLE ZINTEGROWANY Z KSIĄŻKĄ ADAMA SZAFRAŃCA 

„LILIOWY BÓR” ORAZ Z PŁYTĄ BAŚNIOWEJ KAPELI 

POD TYM SAMYM TYTUŁEM, PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI 

W OKRESIE TRZYMIESIĘCZNYM (lub dłuższym). 

Przedsięwzięcie to ma na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zachowań dzieci w wieku przedszkolnym 
w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu, a nawet życiu. 

Przedszkolaki szybko i stosunkowo łatwo przyswajają wiedzę. Nie mają większych problemów z opanowaniem prostych zasad 
bezpieczeństwa oraz nieskomplikowanych czynności ratowniczych. Dzieci w tym wieku są szczególnie narażone na liczne 
zagrożenia. Wiedza i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa stają się konieczne już na etapie dorastania i 
winny być przyswajane w edukacji przedszkolnej. Przedszkole i szkoła mogą odegrać bardzo ważną rolę w procesie wyzwalania 
dziecka z lęków. 

Książka „Liliowy Bór” Adama Szafrańca (Baśniowa Kapela) wprowadza dzieci w „bezpieczny świat”. Uzupełnia ją płyta CD pod 
tym samym tytułem, która przybliża przyjazny klimat Liliowego Boru. 

Książka składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy, realistyczny z wątkami baśniowymi, przedstawia sytuację zagrożenia życia i 
reakcję sześcioletniego przedszkolaka (Jeremiasz opowiada zwierzętom z Liliowego Boru historię Jakuba). W jego mieszkaniu 
wybucha pożar. Mimo obecności w mieszkaniu osoby dorosłej (ojciec) chłopiec jest zdany wyłącznie na siebie (chory na 
cukrzycę ojciec Jakuba zapada w głęboki sen). Jakub reaguje niemal podręcznikowo, lecz tylko do pewnego momentu. Popełnia 
jeden błąd, który przesądza o jego losie. Historia ta uświadamia, że nie wystarczy znajomość numerów do jednostek 
ratunkowych, lecz potrzebna jest obszerna i wyczerpująca wiedza, zakładająca różne scenariusze. W projekcie, nad którym 
pracujemy, przedstawiamy rozmaite sytuacje, w jakich może się znaleźć dziecko. Proponujemy kilka inscenizacji ilustrujących 
określone zdarzenia, które budzą lęk w dziecku. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci uczą się prawidłowych reakcji. 

Akcja drugiego, baśniowego, rozdziału książki rozgrywa się w Liliowym Borze. Występuje tu sytuacja analogiczna do tej z 
pierwszego rozdziału, ale z udziałem zwierząt. Okoliczności są inne, lecz pozwalają porównać i ocenić oba wydarzenia. Mała 
wiewiórka Jagoda znajduje się nagle w sytuacji zagrożenia życia swojego i mamy, w dziupli wiewiórek wybucha bowiem pożar. 
Od początku do końca bohaterka postępuje prawidłowo, jej działania mogą posłużyć za wzór. W rozdziale drugim, 
dwuwątkowym, nieznajoma Sroka Jednooka uprowadza małego kosa, który wyfrunął w swój pierwszy samodzielny lot. 
Wskazany fragment książki można wykorzystać w czasie zajęć dotyczących kontaktu dziecka z osobą nieznajomą, która 
podejrzanie się zachowuje. Ten wątek wzbogacony jest przedstawieniem akcji pierwszej pomocy (reanimacji), którą prowadzą 
(zgodnie z zasadami resuscytacji) Kret Ecik i Myszka Słoninka na małym kosie Bemolu. Uzupełnieniem wprowadzenia do tego 
projektu niech będzie wstęp do książki, zatytułowany „Od autora”. 

Zapraszając Państwa — nauczycieli i wychowawców — do realizacji tego projektu na kanwie książki, wyrażam wdzięczność i 
gotowość do współpracy. Nam wszystkim przecież leży na sercu DOBRO DZIECKA i jego szczęście. Czuję się zaszczycony, jeśli 
zechcecie Państwo korzystać z tego materiału. 

 

Adam Szafraniec 

 

Oznaczenia w tekście 

● Kolor fioletowy oznacza zamierzenia, cele i — jeśli uważałem to za słuszne — uzasadnienie zadań. 



● Kolor niebieski oznacza zadania do realizacji — kręgosłup projektu. 

● Kolor brązowy wskazuje środki, narzędzia, sugestie i uwagi pomocne w realizacji zadań. 

PIERWSZY MIESIĄC 

 

Praca na podstawie rozdziału pierwszego książki 

pt. „Jakub” 

 

● Książka przyjaciółka 

● Dzień fryzurek 

● Dzień przyjaciela 

● Muzyka 

● Prace plastyczne 

● Nawiązanie kontaktu ze Strażą Pożarną 

● List do rodziców 

● Pożar! Analiza zdarzeń w mieszkaniu Jakuba 

● Nauka wiersza pt. „998” 

● Wizyta przedstawiciela Biblioteki 

● Konkursy i Quiz Jeremiasza 

Pierwszy tydzień 

 

Przyjaciel 

 

· W przeddzień prezentacji książki „Liliowy Bór” należy przygotować dzieci na wizytę kogoś szczególnego, kto może stać się ich 
przyjacielem (mowa o książce). Namawiałbym do tego, by zachować w tajemnicy, kto to taki. W późniejszym terminie można 
powrócić do tej sytuacji, porównując wyczekiwanie zwierząt na wizytę Jeremiasza i radość z przybycia gościa. 

 

Zadanie I 

Przygotowanie dzieci na wizytę przyjaciela 

 

· Wizyta przyjaciela. Wiersze o książce 

 

Zadanie II 

Wychowawca przedstawia książkę, grając rolę przyjaciela, np.: „Kochane dzieci, jestem książką, waszą przyjaciółką, będę do 
was mówić głosem Jeremiasza. Oto on”. 

 



Wychowawca prezentuje okładkę, a następnie rysunek Jeremiasza, który znajduje się na drugiej stronie. 

Prowadzący projekt czyta dzieciom wiersze o książce i bibliotece, 

a także wiersz-zagadkę. Ta skromna poezja może się przydać przy okazji spotkania z bibliotekarzem (pod koniec I etapu 
projektu). Wiersze w „Akcesoriach na końcu projektu”. 

 

· W książce celowo nie ponumerowano stron, aby każde dziecko, przy pomocy dorosłych, samo naniosło ołówkiem numery. 
Część grafik utrzymano celowo w tonacji czarno-białej (są to te, które dotyczą Jakuba i jego historii z tragicznym finałem), ale 
to nie znaczy, że dziecko nie może zmieniać tej rzeczywistości. Jakub na pewno nie będzie miał nic przeciwko temu. 

 

Zadanie III 

Numerowanie stron (numerem 1 oznaczamy stronę, od której zaczyna się pierwszy rozdział pt. „Jakub”). 

 

· Płyta „Liliowy Bór” jest ilustracją muzyczną książki. 

 

Zadanie IV 

Poznajemy płytę. 

 

Nauczyciel pokazuje dzieciom okładkę płyty. Razem z dziećmi szuka elementów wspólnych z książką (mam na myśli grafikę). 

 

· Słuchamy piosenki o Jeremiaszu. Kolorujemy grafikę. 

 

Zadanie V 

Przybliżenie postaci Jeremiasza (piosenka nr 8 na CD). 

Kolorowanie grafiki („Jeremiasz” – grafika nr 1). 

 

W rolę Jeremiasza ponownie wciela się wychowawca. Podczas czytania książki Jeremiaszem staje się każdy, kto czyta, np. 
któreś z rodziców. Grafikę do kolorowania, umieściliśmy na końcu projektu. 

 

· Czytamy dzieciom. 

Byłoby cudownie, gdyby rodzice zaangażowali się w to przedsięwzięcie, czytając dzieciom w domu (ustaliliśmy taką cenę książki, 
by była ona dostępna dla wszystkich!). Zachęcam wychowawców do uaktywnienia rodziców i budowania więzi z przedszkolem. 

Czytając, zatrzymujemy się przy tekście piosenki pt. „Miłość”. Prezentujemy piosenkę z płyty. 

 

Zadanie VI 

Zaczynamy czytać książkę. Czytaniu towarzyszy muzyka (piosenka nr 5 na CD). 

 



Proponuję zapytać dzieci, jak zrozumiały treść piosenki. Pogadanka. 

 

· Poznając historię Jakuba, słuchamy piosenek z płyty. 

 

Zadanie VII 

Piosenka pt. „Jeremiasz” (nr 8 na CD). Nauka refrenu. 

 

Mile widziane kilkakrotne wysłuchanie piosenki. Dzieci mogą naśladować bohatera, grając na piszczałkach lub fletach (o ile je 
posiadają). 

 

· Czwartego dnia tygodnia wychowawca ogłasza najbliższy piątek Dniem Przyjaciela, zachęcając dzieci do zawierania przyjaźni. 
Mówi o przyjaźni. Na stronie www.dzieci-kapela.home.pl znajdziecie przygotowaną do ściągnięcia piosenkę o przyjacielu. 
Pochodzi ona z płyty „Potrzebują nas kasztany” Może jest w Waszym archiwum? To będzie kwintesencja pierwszego tygodnia. 

 

Zadanie VIII 

Ustanowienie w przedszkolu Dnia Przyjaciela. Kolorowanie grafiki („Nadejście Jeremiasza” – grafika nr 2). Słuchanie piosenki pt. 
„Przyjaciel”. 

 

Określenie cech przyjaciela i korzyści płynących z przyjaźni. 

 

· Weekend z przyjacielem. 

W piątek wychowawca organizuje pogadankę na temat przyjaźni. Zachęca dzieci do rozmowy o przyjaciołach. Pyta, które z 
dzieci ma przyjaciela. Namawia do tego, żeby w czasie weekendu odwiedzić przyjaciela bądź zaprosić go do siebie. Prosiłbym 
Państwa, by w rozmowie uwzględnić przyjaciół-rodziców (mama i tata to moi pierwsi i najlepsi przyjaciele), a także babcie i 
dziadków. 

 

Zadanie IX 

Zadanie domowe. Zaproszenie przyjaciela bądź odwiedzenie go. 

Drugi tydzień 

 

Listy 

 

· Pogadanka na temat weekendowego spotkania z przyjacielem. 

 

Zadanie X 

Opiekun zachęca do wypowiedzi na ten temat. Podkreśla wartości związane z przyjaźnią. Inicjuje zabawy i konkursy integrujące 
grupę. 



 

· Czytamy uważnie pierwszy rozdział książki aż do strony 13. Opowiadanie zainspirować powinno do przygotowania spotkania ze 
strażakiem w przedszkolu lub na terenie jednostki. Najwłaściwsze będzie zaproszenie w formie pisemnej. Do jego sporządzenia 
może posłużyć przygotowana przez nas grafika. Już samo przygotowanie zaproszenia powinno stworzyć podniosły nastrój. Na 
wizytę strażaka najwłaściwszy byłby koniec czwartego tygodnia miesiąca. Ale już w pierwszym lub drugim tygodniu wskazane 
jest zaproszenie bibliotekarza, który może opowiedzieć o książce i przeczytać fragment „Liliowego Boru”. Jeśli istnieje taka 
możliwość, doradzam spotkanie zorganizować w bibliotece. 

 

Zadanie XI 

Czytamy książkę do strony 13. 

 

Zadanie XII 

Wykonujemy zaproszenia dla bibliotekarza i przedstawiciela Straży Pożarnej. 

 

Dzieci przygotowują wraz z nauczycielem zaproszenie dla bibliotekarza i strażaka (projekty w dziale „Akcesoria”). Jeśli spotkanie 
z bibliotekarzem odbędzie się w bibliotece, zaproszenia nie przygotowujemy. 

 

· W drugim tygodniu wychowawca próbuje nawiązać bliższy kontakt z rodzicami, by zachęcić ich do współpracy. Jeśli „Liliowy 
Bór” będzie dostępny w domu, to zachęćmy rodziców, by również czytali książkę dzieciom. W ten sposób będą one lepiej 
przygotowane do zajęć i bardziej zaangażowane. Na ostatnich stronach projektu („Akcesoria”) znajdziecie Państwo list do 
rodziców, którego treść można wprowadzić do komputera i uzupełnić bądź zmodyfikować tak, jak podpowiada wyobraźnia. 

 

Zadanie XIII 

Uaktywnić rodziców. List zachęcający do współpracy. 

 

· W środę lub w czwartek proponujemy dzieciom i rodzicom, by piątek był Dniem Fryzurek. Dzieci przychodzą do przedszkola z 
włosami śmiesznie uczesanymi, przyozdobionymi kokardami, lekko ufarbowanymi itd. Wszystko to inspirowane jest sytuacją ze 
stron 10–11. W tym dniu dzieciom towarzyszy piosenka z płyty Baśniowej Kapeli „Świat mówi do nas kolorami”. Dzieci uczą się 
refrenu i śpiewają: „A ja mam włosy jak wrzosy, fioletowo-białe” Piosenki można ściągnąć z naszej strony lub odtworzyć z 
wymienionej płyty. 

 

Zadanie XIV 

Piątek Dniem Fryzurek. Kolorujemy grafikę („Gloria i fryzjer” — grafika nr 3). Bawimy się przy piosence „Świat mówi do nas 
kolorami”. Wybieramy najśmieszniejszą fryzurę. 

 

W czasie zabawy nauczyciel inicjuje rozmowę na temat bezpieczeństwa w domu. Omawia środki ostrożności związane z 
używaniem nożyczek, urządzeń elektrycznych (suszarka, elektryczna lokówka itd.). 

 

Trzeci tydzień 

 



Pali się 

 

· Zaczynamy tydzień piosenką, którą możemy również rozpoczynać każdy dzień. 

 

Zadanie XV 

Uczymy się piosenki „Stróżu mój” (nr 1 na CD). 

Kolorujemy grafikę („Jaskinia” – grafika nr 4). 

 

Tekst zainspiruje dzieci do urozmaicenia piosenki prostą choreografią (np. śpiewając „…moje nogi…”, poklepujemy się po udach 
rękami). 

 

· Zaczynamy nowy etap, dotyczący profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

Zadanie XVI 

Czytamy książkę od strony 13 do końca rozdziału. Analiza zdarzenia w mieszkaniu Jakuba. Pożar. Kilkakrotne powtórzenie 
wspólnie z dziećmi numeru telefonu do Straży Pożarnej. 

 

To najtrudniejszy fragment tego projektu. Możecie Państwo spotkać się z trudnymi pytaniami dzieci w rodzaju „Czy Jakub 
umarł?” itp. Śmierć jest wprawdzie wpisana w nasze życie, ale myślę, że Wasza mądrość i dotychczasowe doświadczenia 
podpowiedzą Wam właściwe rozwiązanie — rozmowę lub chwilę milczenia. Osobiście uważam, że dorośli powinni odpowiedzieć 
na pytania dzieci, których przecież nie zawsze są w stanie ustrzec przed doświadczeniem przemijania, odchodzenia. Tę smutną 
prawdę możemy złagodzić wierszem  („Liliowy Bór”, strona 17) lub piosenką (CD „Liliowy Bór” nr 10) 

 

Opinia pedagoga 

Na trudne rozmowy o śmierci nigdy nie jest zbyt wcześnie, muszą one jednak być prowadzone w sposób naturalny. Wiek 
dziecka determinuje rozumienie tematu śmierci. Dzieci do trzeciego roku życia nie są w stanie pojąć, czym jest śmierć. 
Przedszkolaki najczęściej kojarzą śmierć z rozstaniem, boją się opuszczenia przez rodziców. Dla pięciolatka śmierć zaczyna być 
pojęciem szczególnym i dość konkretnym. W tym wieku dzieciom zdarza się błędnie interpretować informacje — wierzą, że 
śmierć jest czymś odwracalnym, jak w filmie, bajce czy grze komputerowej. Dzieci w wieku od sześciu do ośmiu lat zaczynają 
rozumieć, że śmierć jest czymś ostatecznym. Starsze dzieci zdają sobie sprawę, że jest ona nieunikniona i potrafią też 
zrozumieć, co ją spowodowało. 

Wszystkie dzieci muszą wcześniej czy później stanąć wobec tematu śmierci. Okazję do rozmów łatwo znaleźć — spadające 
liście, martwy ptak, krzyż postawiony przy drodze w miejscu, gdzie ktoś zginął, czy klepsydra naklejona na drzwiach klatki 
schodowej. Nie ma jednego skutecznego sposobu. Jedyna uniwersalna rada brzmi: mówić prawdę. Wiek nie usprawiedliwia 
kłamstw, wywołują one tylko w umyśle dziecka zamęt i wymagają później wielokrotnego korygowania obrazu rzeczywistości. 
Należy rozmawiać szczerze i bez skrępowania, podążać tropem pytań zadawanych przez dziecko. 

Mówienie dzieciom o śmierci nie jest sprawą łatwą. Wielu dorosłych stara się omijać ten bolesny i trudny temat, chcąc 
zaoszczędzić dzieciom przykrych doznań. Unikanie prawdy jednak nie sprawi, że śmierć zniknie z naszego życia, jest ona 
przecież jedyną pewną rzeczą. Stanowi nieodłączną część życia i dziecko prędzej czy później o tym się dowie. Nie należy czynić 
ze śmierci tematu tabu. Powoduje to nagromadzenie się lęków i poczucia niepewności. Ochranianie dziecka przed 
doświadczeniem straty i cierpienia jest jednocześnie odmawianiem mu prawa do przeżycia żałoby. A dziecko tak jak każdy 
dorosły musi ją przeżyć, aby móc zaakceptować to, co się stało, uporać się z bólem i złością po stracie bliskiej osoby. 

Anna Majchrowska-Bar 



Pedagog i socjoterapeuta 

 

Jeśli Państwo zechcą, można wykorzystać piosenkę pt. „Brajan” (nr 10 na CD), tłumacząc dzieciom, że piosenka jest 
dedykowana bohaterskiemu przedszkolakowi z Łodzi, który wprawdzie nie miał na imię Jakub, ale którego historia jest bardzo 
podobna. 

 

· Wskazane jest, by kolejne dni realizacji projektu wypełnione były zabawami związanymi z działaniami Straży Pożarnej oraz 
konkursami na temat ochrony przeciwpożarowej. 

 

Zadanie XVII 

Nauka wiersza pt. „998” (w dziale „Akcesoria”) Kolorowanie grafiki („Pożar” – grafika nr 5). 

 

Zadanie XVIII 

Nauka piosenki „Strażacki wóz” (nr 9 na CD „Liliowy Bór”) oraz czytanie wiersza o numerze 112 („Akcesoria”). 

 

Proponuję pogadankę na temat numeru 112. Dzwoniąc pod ten numer, powiadamiamy wszystkie jednostki ratownicze 
równocześnie. 

 

Czwarty tydzień 

 

Konkursy i Quiz Jeremiasza 

Podsumowanie pierwszego rozdziału książki 

 

· Przecieramy ścieżki do biblioteki. Angażujemy bibliotekę w realizację projektu. Książka będzie dzieciom towarzyszyć przez całe 
życie, dlatego doradzam poszukiwanie przyjaciół książki i uczestniczenie w przeróżnych przedsięwzięciach związanych z 
biblioteką. 

 

Zadanie XIX 

Wizyta pracownika biblioteki lub wizyta dzieci w bibliotece 

 

Zachęcamy bibliotekarza do czytania dzieciom „Liliowego Boru” i rozmowy o książce. Prosimy o wpis do książki na stronie 18 (na 
tej stronie będą się wpisywać również przedstawiciele jednostek ratunkowych, a więc proszę oszczędnie gospodarować 
miejscem). Wykorzystujemy wiersze o książce („Akcesoria”) 

 

· Jeszcze raz czytamy cały rozdział, podsumowując go konkursem w grupach. Jeśli decydujemy się na przeprowadzenie quizu, 
to powinien on być związany z przeczytanym tekstem oraz z ochroną przeciwpożarową. Państwo potrafią doskonale 
przygotować takie spotkanie, my ze swojej strony proponujemy: 

 



Zadanie XX 

 

— Odczytanie wiersza o numerze 998 z pozostawieniem wolnego miejsca w wybranych fragmentach, które dzieci dopowiedzą. 

— Inscenizację wezwania Straży Pożarnej z wykorzystaniem numeru 998 (zabawa dramowa). 

— Wymienianie właściwych i niewłaściwych zachowań dzieci w obliczu pożaru na przykładzie literatury, którą dysponuje 
nauczyciel. 

— Zabawy dźwiękonaśladowcze (odgłos syreny wzywającej strażaków do pożaru, odgłos syreny wozu strażackiego). 

— Recytacja wierszy pt. „998” oraz „Tylko wtedy gdy…!” 

— Opis stroju strażaka. 

— Wyposażanie wozu strażackiego. 

Podsumowanie wyników. Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród. 

DRUGI MIESIĄC 

 

Praca na podstawie drugiego rozdziału książki 

pt. „Liliowy Bór” 

 

● Legendy 

● Pająk Armata kontra Sroka Jednooka — charakterystyka porównawcza 

● Muzyka i prace plastyczne 

● Wycieczka plenerowa 

● Zabawy w dobre i złe charaktery 

● Konsekwencje nieposłuszeństwa 

● Pożar w dziupli wiewiórek 

● Analiza postępowania Wiewiórki Jagody i Jakuba w obliczu pożaru 

● Spotkanie ze strażakiem 

● Wiersz pt. „997” 

● List gończy i wyprawa. Zabawa tropiąca. 

● Fotozabawy 

· Spotkanie z policjantem 

· Konkursy oraz Quiz Jastrzębia Bystre Oko 

 

Pierwszy tydzień 

 

Dębowe osiedle 



 

· Legenda o powstaniu Liliowego Boru. Rozmowa z dziećmi na temat legend. Czy dzieci znają jeszcze jakieś inne legendy? 

 

Zadanie I 

Czytamy wprowadzenie do drugiego rozdziału pt. „Liliowy Bór” (strony 19–20). 

Słuchamy piosenki „O wietrze, co z łopotu skrzydeł powstał” (nr 11 na CD). 

 

Rozmowa z dziećmi na temat legendy o powstaniu Liliowego Boru. Pytania: Dlaczego ptak wyrwał sobie wszystkie pióra? 
Dlaczego pióra, gdy spadły na ziemię, przemieniły się w lilie? (Ptak żywił się tylko liliowym pyłem i pił nektar z kwiatów). 
Dlaczego lilie później zamieniły się w dęby? (Ptak zrzucił pióra z dębu i na dębie kończy się jego historia, ginie po nim ślad). 

Zachęcamy dzieci do opowiadania innych legend, które znają. 

Można zawiesić na drzwiach sali lub na ścianie duży napis „Liliowy Bór”. Spróbujmy zaaranżować salę na wzór Liliowego Boru, 
zgodnie z Waszą wyobraźnią i możliwościami. 

 

· Nauczyciel pokazuje realistyczny obrazek z drzewem, znajdując razem z dziećmi charakterystyczne cechy dębu. To istotne, 
gdyż duża część akcji książki rozgrywać się będzie w koronie dębu. Dęby i kasztanowce to moje ulubione drzewa. Dęby 
zachwycają mnie cudownym, finezyjnym kształtem korony i kojarzą się z długowiecznością, odpornością i pięknem. Szczególny 
respekt budzą we mnie stare, ogromne drzewa. Są symbolem potęgi, intrygują i pociągają tajemniczością. Czy Was również? 

 

Zadanie II 

Wycieczka plenerowa w poszukiwaniu dębu. 

 

Jeśli w pobliżu przedszkola nie rośnie dąb, prosimy dzieci, by wybrały się na poszukiwanie drzewa z rodzicami, babcią lub 
dziadkiem. W najgorszym razie można wspomnieć o zdjęciach przyrodniczych lub filmach, które obejrzeć można na stronach 
internetowych. 

 

· Poznajemy mieszkańców dębowego osiedla. Warto zwrócić uwagę na problem wspólnej odpowiedzialności za osiedle. 
Dlaczego mieszkańcy wspólnie rozważali, kogo przyjąć, a kogo nie? Poznajemy kolejną legendę (o przodkach Pająka Armaty). 

 

Zadanie III 

Czytamy strony 21–25 „Liliowego Boru”. 

 

Rozpoznajemy pozytywne i negatywne cechy charakteru na przykładzie Sroki Jednookiej i Pająka Armaty. Określamy kolory, 
jakimi można oznaczyć charakter zły, a jakimi dobry. Podajemy przykładowe powiedzenia, analizujemy wraz z dziećmi, co one 
znaczą (czarny charakter, czysty jak łza, przebiegły jak lis, potulny jak baranek). Dzieci decydują razem z komitetem 
osiedlowym, czy wynająć Pająkowi i Sroce dębowe mieszkania. Wychowawca stara się prowadzić rozmowę tak, by decyzje 
dzieci były zbieżne z decyzjami dębowego komitetu osiedlowego. Można przeprowadzić głosowanie. 

 

Zadanie IV 



Kolorowanie grafiki („Dębowe Osiedle” – grafika nr 6). 

 

Zadanie V 

Zabawa dramowa w dobre i złe charaktery. 

Przykład: 

— O, przepraszam, niechcący zniszczyłam ci zabawkę… 

— No nie! Co za fajtłapa z ciebie! 

— Nie gniewaj się, zobaczyłam pięknego motyla i biegnąc za nim, nie zauważyłam twojej wyścigówki. Zostawiłeś zresztą 
zabawkę na środku chodnika. 

— Nie mogłaś patrzeć pod nogi? Zemszczę się, popamiętasz mnie! 

— Ale przecież… (dziewczynka płacze, robi się jej przykro). 

Ta sama sytuacja, ale w innej konfiguracji: 

— Kto położył tę lalkę na środku chodnika? Zresztą, co mi zależy, podeptam ją! 

— Ojej, moja lalka! 

— Dobrze ci tak! Na drugi raz będziesz nosić lalki przy sobie. Przez twoją głupią lalkę o mało co się nie przewróciłem. 

— Położyłam ją tylko na chwilę, właśnie miałam po nią wrócić. 

— Co mnie to obchodzi? Takich jak ty trzeba uczyć rozumu! Ha, ha, ha! Jak mnie dalej będziesz denerwować, to zniszczę ci 
jeszcze ten wózek dla lalki! 

 

Drugi tydzień 

 

Kłopoty 

 

Kłopoty Bemola 

· Dialog sroki i małego kosa. Podejmujemy wspólnie z dziećmi temat rozmów z nieznajomymi i przyjmowania od nich 
prezentów. 

 

Zadanie VI 

Czytamy książkę na stronach 25–28. Piosenka pt. „Daj dzioba” (nr 3 na CD). 

 

Analizujemy scenę dialogu Sroki Jednookiej z Bemolem, mając na uwadze niebezpieczeństwo związane z kontaktami z 
nieznajomymi. Próba wyboru właściwej postawy. Rozmowa na temat „Kogo można obdarzyć zaufaniem, a kogo nie?” Proponuję 
rozpatrywać tę kwestię dość wnikliwie, można np. poprosić dzieci o wymienienie znanych bajek, w których nieposłuszeństwo 
wobec dorosłych spowodowało zagrożenie (np.: „Bajka o siedmiu koźlątkach” , „O koguciku”). 

 

Zadanie VII 



Zabawa dramowa na temat „Kto to jest? Czy mogę mu zaufać?” 

 

Czy łatwo jest powiedzieć dorosłej osobie „nie”, gdy was o coś prosi? 

Spróbujmy odegrać scenki, w których dzieci mogą, a nawet powinny powiedzieć „nie”. 

Scenka w domu 

Jesteśmy sami w domu, ktoś puka do drzwi. Jak się zachować? 

Scenka z telefonem 

Jesteśmy sami w domu, dzwoni telefon. Obca pani twierdzi, że mamusia miała jej przynieść pewne dokumenty, ale chyba 
zapomniała. Nieznajoma prosi dziecko o podanie adresu, a ona sama po nie przyjedzie… Co zrobić? 

Scenka w piaskownicy 

Dziecko bawi się w piaskownicy. Podchodzi miły, nieznajomy pan i proponuje wspólną zabawę, a po pewnym czasie chce zabrać 
dziecko do sklepu, by kupić mu wspaniałą zabawkę, która w piaskownicy bardzo się przyda… Co wtedy? 

Scenka pod blokiem 

Dziecko bawi się na placu zabaw pod blokiem, podchodzi do niego nieznajomy i… (proszę wymyślić wspólnie z dziećmi, co ów 
nieznajomy może zaproponować, i wyciągnąć właściwe wnioski). 

Scenka w parku 

Dzieci bawią się w grupie. Nagle wybucha sprzeczka; jedno obrażone dziecko oddala się. Podchodzi do niego nieznajomy, 
pociesza i… 

Scenka w środowisku wiejskim 

Dzwonek do drzwi lub dźwięk domofonu. Dziecko jest samo w domu. Nieznajomy twierdzi, że jest z zakładu energetycznego itd. 

 

Zajęcia kończymy kolorowaniem grafiki („Kuszenie” — grafika nr 7; scena kuszenia małego Bemola przez Srokę Jednooką). Przy 
dziobie Bemola piszemy w dymku „NIE!” 

 

· Dramatyczne wydarzenia jako konsekwencja nieposłuszeństwa. 

 

Zadanie VIII 

Czytamy dalej, od strony 28, ilustrując lekturę muzyką (piosenka pt. „Ockami jagodami” — nr 4 na CD), do strony 31 
(uwięzienie Bemola). 

 

Kontynuujemy rozmowę z dziećmi na temat nieposłuszeństwa i jego konsekwencji. Analizujemy położenie, w jakim znalazł się 
mały kos. 

 

Kłopoty wiewiórek 

· Czytamy, zwracając uwagę na warunki sprzyjające zagrożeniu pożarowemu. 

 

Zadanie IX 



Czytamy strony 31–36. Kolorowanie grafiki („Pożar w dziupli” — grafika nr 8). 

 

Na przykładzie tekstu ze strony 32 analizujemy panujące w Liliowym Borze warunki, które sprzyjały zagrożeniu pożarowemu 
(susza, wiatr itd.). Próbujemy razem z dziećmi określić, co może zwiększać ryzyko pożaru. Akcję opowiadania przenosimy w 
realia domu, przedszkola, osiedla, podwórka. Uważnie oglądamy rysunek na stronie 35, który następnie dzieci kolorują. 
Analizujemy przebieg akcji gaśniczej i ratunkowej. Proszę zwrócić uwagę dzieci na Wiewiórkę Antolkę, która nawet w trudnym 
położeniu nie traciła nadziei. 

Grafika posłuży do zorganizowania wystawy towarzyszącej wizycie strażaka. 

 

Zadanie X 

Na podstawie fragmentu ze stron 16 i 33 analizujemy wydarzenia z pierwszego rozdziału książki i porównujemy zachowanie 
Wiewiórki Jagody i Jakuba w obliczu pożaru. Które z nich postąpiło właściwie? Piosenka „Strażacki wóz” (nr 9 na CD). 
Kolorowanie grafiki („Strażacki wóz” — grafika nr 9). 

 

Analizując obie sytuacje, proszę zwrócić dzieciom uwagę, że nie wystarczy sama znajomość numerów do jednostek 
ratunkowych. Można przy tej okazji rozpatrywać inne sytuacje, zwracając uwagę na silne emocje towarzyszące takim 
wydarzeniom. Kolorujemy strażacki wóz; grafikę można wykorzystać na wystawie organizowanej z okazji wizyty strażaka. 

 

· Wizyta u strażaków lub odwiedziny strażaków w przedszkolu. Wybierając się do siedziby Straży pożarnej, zabieramy ze sobą 
książkę „Liliowy Bór” i prosimy strażaków o wpis na stronie 18. 

 

Zadanie XI 

Wizyta w jednostce Straży Pożarnej lub spotkanie ze strażakiem w przedszkolu. 

Śpiewamy piosenkę „Strażacki wóz” i deklamujemy wiersz pt. „998”. 

 

Scenariusz spotkania standardowy, lecz wzbogacony o elementy zawarte w książce i na płycie. 

Miejsce 

Sala, w której pomieszczą się wszyscy biorący udział w przedsięwzięciu. 

Powitanie i przedstawienie 

Przedstawiciela Straży Pożarnej wita dyrektor przedszkola lub inna wyznaczona do tego dorosła osoba. Następnie delegacja 
dzieci uzasadnia zaproszenie wydarzeniami z Liliowego Boru i historią Jakuba. 

Strażak 

Gość opowiada o działaniach Straży Pożarnej oraz prezentuje mundur i wyposażenie niezbędne podczas akcji gaśniczej. Jeśli 
spotkanie odbywa się w jednostce, scenariusz powinni zaproponować sami strażacy. Trzeba wówczas dzieci przygotować do 
wizyty, a także przeczytać w czasie spotkania fragment książki ze strony 9. Wskazana byłaby krótka rozmowa na następujące 
tematy: 

— W domu czuć zapach gazu. 

— Czy można uruchamiać silnik samochodu w zamkniętym garażu? Jak należy postąpić w razie zatrucia spalinami? 

Dyskusja 



Dzieci opowiadają strażakom o tym, co wydarzyło się w Liliowym Borze. Rozmawiają na temat akcji ratowniczej prowadzonej na 
dębowym drzewie. Recytują wiersz o numerze 998. Pytają, czy strażak zna kolegów po fachu — strażaków z Liliowego Boru 
(Strażaka Sójkę, Sokoła i innych). Pokazując grafikę ze strażackim wozem z Liliowego Boru, pytają, czy ich gość jeździ takim 
samym pojazdem. Czy jego wóz napędzany jest wiatrem i żaglem, czy może ma silnik? Dzieci proszą strażaków o wpis na 
stronie 18 książki. Jeśli spotkanie odbywa się w przedszkolu, to śpiewają piosenkę pt. „Strażacki wóz”. 

Konkurs 

— Strażak prowadzi musztrę z kilkorgiem dzieci wybranych spośród obecnych, a następnie nagradza wyróżniające się dziecko, 
pozostałe obdarowuje nagrodami pocieszenia przygotowanymi przez organizatorów. 

— Strażak wydaje polecenie: „Proszę wykonać rysunek strażackiego wozu, który dzisiaj widzieliście (jeśli wizyta odbywa się w 
przedszkolu, to można jako wzór pokazać dowolne zdjęcie prawdziwego wozu strażackiego, a następnie wystawę prac). 
Zrozumiano?” Dzieci odpowiadają: „Tak jest”. 

Pożegnanie 

Proponuję dwie, trzy inscenizacje wzywania Straży Pożarnej. Zgłoszenie przyjmuje strażak. W ostatniej inscenizacji proszę 
wezwać Straż Pożarną do Liliowego Boru, gdzie płonie ściółka. To będzie pretekst do zakończenia spotkania. Strażak wybiega i 
(jeśli to możliwe, włącza na chwilę syrenę lub chociaż światła alarmowe) odjeżdża. 

 

Trzeci tydzień 

 

List gończy 

 

Zadanie XII 

Czytamy tekst na stronach 36–39. 

 

· Uczymy się numerów telefonów do Pogotowia Ratunkowego i Policji. Wiersz pt. „997”. Zaproszenie policjanta. 

 

Skupiamy się na numerze telefonu na Policję. O Pogotowiu Ratunkowym mówić będziemy w trzecim miesiącu realizacji projektu. 
Dzieci poznają wiersz pt. „997” („Akcesoria”). Uczą się go na pamięć, a także, wykorzystując wiersz, przygotowują zaproszenie 
dla policjanta. 

 

· Zdjęcie wykonane przez Pająka Armatę pozwala wyjaśnić zagadkę zniknięcia Bemola. 

 

Zadanie XIII 

Kolorowanie grafiki („Kuszenie” — grafika nr 7). 

 

Dzieci kolorują rysunek, nad którym już wcześniej pracowały. Tym razem dorysowują ramkę, aby rysunek wyglądał jak zdjęcie 
wykonane przez Pająka Armatę. Proponuję pogadankę na temat przydatności aparatu fotograficznego, którym niepostrzeżenie 
możemy utrwalić podejrzanych ludzi i zarejestrować ciekawe, czasem dramatyczne zdarzenia. Zdjęcie może pomóc w 
rozwiązaniu niejednej zagadki, a nawet uratować komuś życie. Przykłady: 

Złodziej kradnie samochód. Dziecko z okna swojego domu robi zdjęcie nieznajomemu, który włamuje się do samochodu 
rodziców albo sąsiadów. 



Złodziej kradnie torebkę jakiejś pani. 

Obcy rozmawia z dzieckiem i niebawem dokądś z nim odchodzi. 

Dziwnie zachowujący się obcy koło piaskownicy, w parku, na osiedlu itd. 

 

· Nauka posługiwania się aparatem fotograficznym (zadanie domowe). 

 

Zadanie XIV 

Zabawa — za zgodą dorosłych — aparatem fotograficznym. Nauka obsługi aparatu. 

 

Dzieci proszą rodziców o nauczenie ich obsługi aparatu fotograficznego (może to być aparat zainstalowany w telefonie 
komórkowym). 

 

· List gończy. Poszukujemy podejrzanej Sroki Jednookiej. 

 

Zadanie XV 

Kolorowanie „Listu gończego” („List gończy” — grafika nr 10). 

 

Dzieci kolorują „List gończy”, by zabrać go ze sobą na wyprawę, której celem jest odnalezienie Sroki Jednookiej. Dzieci 
rozwieszają obwieszczenie. Zabawa w tropicieli. Nauczyciel wcześniej zostawia jakieś ślady, np. wstążki na drzewach, pod 
drzewami coś, co może lśnić w słońcu (nie zapominajcie o nocniku, pod którym ukryjecie świecidełka!). Dzieci zabierają ze sobą 
aparat fotograficzny, szkło powiększające, zdjęcie Sroki, lornetkę i ruszają na poszukiwanie. 

 

Czwarty tydzień 

 

Konkursy, inscenizacje oraz Quiz Jastrzębia Bystre Oko 

 

· Przygotowujemy się do inscenizacji pt. „Chciałbym zgłosić…” Dzieci uczą się powiadamiać policję o jakimś zdarzeniu. 

 

Zadanie XVI 

Dzieci informują Policję, że Sroka Jednooka uprowadziła Bemola, a także napadła na Wiewiórkę Antolkę. Dzieci wykonują 
rysunek „Zdjęcie Pająka Armaty”. 

 

Dzieci wymyślają scenariusz inscenizacji na temat „Trzeba wezwać Policję!” Odpowiadają na pytanie: W jaki sposób 
zawiadomisz Policję, podejrzewając, że znasz sprawcę uprowadzenia i napadu? Rolę dyżurnego policjanta gra ktoś dorosły. 

Warto przy tej okazji nie zapomnieć o wierszu: „Tylko wtedy gdy…!” („Akcesoria”). 

 



· Istotne jest oswojenie dzieci z obecnością policjanta — nie surowego stróża prawa, ale przyjaciela. 

 

Zadanie XVII 

Spotkanie z policjantem. 

 

Przebieg spotkania 

Miejsce 

Sala, w której mogą się pomieścić wszyscy uczestnicy. 

Scenografia 

Na ścianie rozwieszone są prace plastyczne dzieci z poszczególnych grup wiekowych na temat „Zdjęcie Pająka Armaty”, a także 
wybrane pokolorowane grafiki. 

Powitanie policjanta 

Dyrektor przedszkola lub wyznaczona osoba wita policjanta i przedstawia dzieciom. Delegacja dzieci uzasadnia zaproszenie 
policjanta wydarzeniami z Liliowego Boru. 

Policjant 

Gość wyjaśnia, na czym polega jego praca, opowiada o mundurze oraz prezentuje wyposażenie niezbędne do wykonywania 
czynności służbowych. Dzieci pytają, jak pobiera się odciski palców. 

Dyskusja 

Dzieci pokazują książkę „Liliowy Bór” i opowiadają policjantowi o przygodach bohaterów, pytając, czy Policji znana jest Sroka 
Jednooka, czy była kiedyś notowana, czy Policja ma jej odciski palców. Pokazują list gończy i proszą, by policjant miał w 
pogotowiu kajdanki. Co grozi sroce, jeśli Policja ją schwyta? Czy gość zna Wilka Węszydłę i Jastrzębia Bystre Oko? Czy był 
kiedyś w zagajniku Pod Nocnikiem? (Policjant, uprzedzony wcześniej o tych pytaniach, może złapać się za głowę i zaprzeczyć, 
jakoby kiedyś miał znaleźć się pod nocnikiem. Dzieci tłumaczą, że chodzi o nazwę zagajnika). Recytują wierszyk o numerze 997. 
Pytają, czy można dzwonić na Policję, kiedy się chce. Gdy gość odpowie, dzieci potwierdzają odpowiedź wierszem („Tylko 
wtedy, gdy…!”). 

Ogłoszenie wyników konkursu 

Jedna z nauczycielek prosi, żeby gość wybrał najlepsze prace w konkursie rysunkowym na temat zdjęcia Pająka Armaty. 

Dzieci inscenizują zawiadamianie Policji, dzwoniąc pod numer 997. Tym razem zgłoszenia przyjmuje sam policjant. Wybiera i 
nagradza najlepszą inscenizację. 

Policjant włącza na chwilę sygnał i wyrusza na poszukiwanie Sroki Jednookiej. Zabiera ze sobą list gończy i rusza do akcji, 
wcześniej wpisując się do książki na stronie 18. 

 

· Podsumowanie, konkursy oraz Quiz Jastrzębia Bystre Oko. Wszyscy uczestnicy spotykają się na jednej sali. Podsumowanie 
miesiąca. Oto nasze propozycje: 

 

Zadanie XVIII 

— Recytacja wszystkich poznanych wierszy. 

— Wystawa wybranych prac rysunkowych dotyczących drugiego etapu projektu. 

— Inscenizacje dotyczące numeru 997. 



— Scenki dramowe. 

Dzieci wcielają się w baśniowe postaci, które odegrały szczególną rolę w tej części przedsięwzięcia. 

— Konkurs fotograficzny z udziałem rodziców. 

W przeddzień spotkania prosimy rodziców, by odszukali w domowym archiwum fotograficznym charakterystyczne zdjęcie, które 
przedstawia kogoś (może to być również zwierzątko) przyłapanego na gorącym uczynku lub w jakiejś niezwykłej sytuacji. 
Pokazujemy poszczególne zdjęcia, zabawnie opisując, co przedstawiają. Celem wystawy jest uświadomienie dziecku, że warto 
rejestrować otaczający je świat, ludzi i zwierzęta, rozbudzać w sobie ciekawość świata. Trzeba przypomnieć, że wzorem Pająka 
Armaty możemy zarejestrować jakiś szczegół, który może się okazać bezcenną wskazówką w niesieniu komuś pomocy. 

— Wspólne słuchanie i śpiewanie piosenek z płyty „Liliowy Bór”. Można zorganizować konkurs wokalny z udziałem 
poszczególnych grup. 

Trzeci miesiąc 

 

Praca na podstawie rozdziału drugiego książki pt. „Liliowy Bór” 

Pierwsza pomoc 

 

● Omdlenie Bemola 

● Numer 999 

● Ćwiczymy udzielanie pierwszej pomocy 

● Zabawy dramowe 

● Muzyka i plastyka 

● Spotkanie z przedstawicielem Służby Zdrowia 

● Spotkanie rodzinne w przedszkolu 

● Konkursy i zabawy podsumowujące cały projekt 

● Bal w kolorze lila 

 

Pierwszy tydzień 

 

Na ratunek Bemolowi 

 

· Mały Bemol traci przytomność. Niespodziewana pomoc. 

 

Zadanie I 

Czytamy książkę na stronach 39–43. Kolorujemy grafikę („Pachnący nocnik” — grafika nr 11). 

 

Ponieważ przez najbliższe dni akcja opowiadania będzie się rozgrywać w Liliowym Borze, proponuję wyodrębnić i 
zagospodarować kącik sali, który nazwiemy Zagajnikiem pod Nocnikiem. 



Mały Bemol traci siły i mdleje. Szczegółowo analizujemy postępowanie Kreta Ecika. Prowadzi on akcję ratunkową, która 
przekształca się w akcję reanimacyjną. Ratownik postępuje zgodnie z zasadami resuscytacji. Znajduje pomocnika w osobie 
Myszki Słoninki. Przy tej okazji chciałbym Państwa prosić, abyście przekonali do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu rodziców, 
babcie i dziadków. Czytając dzieciom w domu tę lub inną książkę o podobnej treści, sami nabędą wiedzę, której wielu nie 
posiada. 

 

· Już udzieliliśmy pierwszej pomocy, teraz należy wezwać Pogotowie Ratunkowe. 

 

Zadanie II 

Czytamy książkę na stronach 44–46. Przypominamy numer do Pogotowia Ratunkowego. Uczymy się wiersza pt. „999”. 
Przygotowujemy zaproszenie dla przedstawiciela Służby Zdrowia. 

 

Należy zwrócić uwagę, że udzielając pierwszej pomocy, musimy być świadomi i pewni tego, co należy zrobić, najważniejszą 
jednak czynnością jest powiadomienie odpowiednich służb, które przybędą z fachową pomocą. Recytujemy wiersz pt. „999” 
(„Akcesoria”). 

Oczywiście ponawiamy pytanie: „Czy wolno dzwonić, kiedy się chce?” Dzieci odpowiadają wierszem. Na koniec przygotowujemy 
zaproszenie dla przedstawiciela Służby Zdrowia. 

 

· Bawimy się, ucząc się udzielać pierwszej pomocy. Rolę poszkodowanego gra wybrany pluszak lub lalka. 

 

Zadanie III 

Zabawa na temat „Na pomoc człowiekowi” lub „Na pomoc misiowi” itp. Kolorujemy grafiki nr 12–15. 

 

Dzielimy cztery grafiki („Akcesoria”) na temat reanimacji między całą grupę i kolorujemy. Rysunki zachowujemy na wystawę, 
która towarzyszyć będzie wizycie przedstawiciela Służby Zdrowia i rodziców. 

Wybieramy lalkę lub pluszaka, które wystąpią w roli poszkodowanego. Jeszcze raz czytamy fragment tekstu i krok po kroku 
wykonujemy czynności pokazane w książce. Staramy się, by w zabawie brały udział wszystkie dzieci. W odpowiednim momencie 
rolę poszkodowanego może zagrać dziecko. Byłoby doskonale, gdyby przedszkole lub szkoła posiadały fantoma. 

Pierwszy tydzień upływa na ćwiczeniach reanimacyjnych, które po zajęciach kontynuujemy w domu, angażując rodzinę. 

Drugi tydzień 

 

Zabawy związane z pierwszą pomocą 

 

● Zabawa dramowa na temat „Potrzebuję pomocy”. Uczymy dzieci, jak wzywać Pogotowie Ratunkowe. 

 

Zadanie IV 

Kolorowanie grafiki („Pogotowie z Liliowego Boru” — grafika nr 16). Inscenizujemy wzywanie Pogotowia Ratunkowego. 

 



Kolorujemy grafikę nr 15 („Akcesoria”), przeznaczoną na wystawę plastyczną, którą zorganizujemy z okazji wizyty 
przedstawiciela Służby Zdrowia. Dzieci pod kierunkiem nauczyciela wymyślają różne scenariusze. Po pierwszych rutynowych 
wypowiedziach podają różne powody wezwania, np.: 

— Proszę przyjechać, moja mamusia zasłabła! 

— Na chodniku przed domem kogoś potrącił samochód. 

Pierwszy tydzień i połowa następnego upływają pod znakiem szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zawiadamiania 
Pogotowia Ratunkowego. Towarzyszą temu piosenki pt. „Jesteśmy razem” oraz „Przyjaciel”, które można ściągnąć z naszej 
strony internetowej. 

Scenka przykładowa 

Dziecko I gra rolę dyżurnego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko II gra role wzywającego. 

Dziecko II wybiera numer 999. 

Dziecko I: Pogotowie Ratunkowe, słucham. 

Dziecko II: Dzień dobry, chciałem wezwać karetkę pogotowia, bo moja mama zemdlała. 

Dziecko I: Powiedz dokładnie, co się stało. 

Dziecko II: Moja mama jest chora na cukrzycę. Upadła w pokoju, a ja nie wiem, co robić. 

Dziecko I: Wszystko będzie dobrze. Odpowiedz szybciutko na moje pytania. Jak się nazywasz? 

Dziecko II: Jaś Kowalski. 

Dziecko I: Gdzie mieszkasz? Podaj adres i — jeśli pamiętasz — numer telefonu do domu, abyśmy mogli jak najszybciej 
przyjechać do twojej mamusi. 

Dziecko II: Mieszkam w Warszawie, przy ulicy Moniuszki, blok 8, mieszkanie 4. Numer telefonu… 

Dziecko I: Już wysyłamy karetkę, a ty, jeśli możesz, poproś kogoś z sąsiadów, aby do was przyszedł, i czekaj na karetkę. 

Dziecko II: Dziękuję. 

 

● Integrujemy grupę. 

 

Zadanie V 

Piosenka pt. „Jesteśmy razem” (nr 6 na CD). 

 

● Wizyta przedstawiciela Służby Zdrowia ma na celu ugruntowanie i poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie czytania książki. 

Tą osobą mógłby być ktoś z rodziców, babcia albo dziadek, pracujący w Służbie Zdrowia. 

 

Zadanie VI 

Wizyta lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego — osoby kompetentnej w udzielaniu pierwszej pomocy. 

 

● Wizyta przedstawiciela Służby Zdrowia 

Scenografia 



Spotkaniu towarzyszy wystawa prac plastycznych na temat „Co się wydarzyło w zagajniku Pod Nocnikiem” (uprzednio 
pokolorowane grafiki nr 10 oraz nr 11–15). 

Scenariusz 

Powitanie 

Dyrektor przedszkola lub osoba wyznaczona wita i przedstawia dzieciom zaproszoną osobę. Dzieci uzasadniają zaproszenie 
wydarzeniami w Liliowym Borze. 

Gość 

Przedstawia się i wybierając kilka tematów, przeprowadza krótkie szkolenie dzieci. Oto propozycje: 

— Zawartość apteczki, która powinna się znajdować w każdym domu. 

— Postępowanie w razie krwotoku z nosa. 

— Pierwsza pomoc w razie skaleczenia. 

— Postępowanie w przypadku złamania. 

— Co zrobić, gdy ktoś się oparzy? 

— Co zrobić, gdy ktoś się zadławi? 

— Co zrobić, gdy ktoś zemdleje? 

— Co zrobić w razie wypadku samochodowego, rowerowego itd.? 

— Urazy oczu, stłuczenia itd. 

Jest to dla dziecka ogromna porcja wiedzy, lecz w ciągu następnego tygodnia dzieci mogą ją utrwalać z nauczycielem, który 
powinien mieć podstawowe (a te dziecku wystarczą) wiadomości na ten temat. 

Dyskusja 

Dzieci opowiadają gościowi o Jakubie i proszą, aby opowiedział o cukrzycy, chorobie, na którą cierpiał tata chłopca. Następnie 
relacjonują, co wydarzyło się w zagajniku Pod Nocnikiem. Dopytują gościa, czy Kret Ecik postępował właściwie. Pytają, czy 
lekarz też choruje? Czy sam się bada i leczy? Wręczają czarno-białą grafikę do kolorowania, zachęcając, by gość pokolorował ją 
w domu. Zapraszają do obejrzenia wystawy przygotowanej z okazji wizyty w przedszkolu miłego (mam nadzieję) gościa. 
Recytują wiersz pt. „999”. Pytają, czy wolno dzwonić, kiedy się chce. Po odpowiedzi gościa sami odpowiadają wierszem. 

Demonstracja akcji reanimacyjnej w wykonaniu dzieci. Gość ocenia działania małych ratowników i wręcza nagrody. Po udanej 
akcji dzieci śpiewają piosenkę pt. „Jesteśmy razem”. 

Spotkanie kończy się inscenizacją pt. „999”. Rolę przyjmującego zgłoszenie gra gość. Ktoś z Liliowego Boru potrzebuje pomocy. 
Gość spieszy na ratunek. 

 

Trzeci tydzień 

 

Pierwsza pomoc w rodzinie 

 

● Szczęśliwe zakończenie. Czytamy ostatnie strony drugiego rozdziału. 

 

Zadanie VII 



Czytamy książkę od strony 46 do końca. 

 

Czytamy, zwracając uwagę na jeszcze jedną ważną informację. Nauka używania telefonu komórkowego i zachowania się w 
czasie burzy. 

 

● Zapraszamy do przedszkola rodziców, babcie i dziadków, którzy często sami są bezradni wobec zagrożenia zdrowia dziecka. 

Kilka dni wcześniej wywieszamy zaproszenie dla rodziców, zatytułowane „Z przyjaciółmi z Liliowego Boru uczymy się pierwszej 
pomocy” (warto zorganizować zajęcia po południu, tak aby wzięła w nich udział jak największa liczba rodziców). 

 

Zadanie VIII 

Zapraszamy na czwartek lub piątek rodziny dzieci, by uczestniczyły w akcji ratunkowej i reanimacyjnej prowadzonej przez ich 
pociechy. 

 

Scenariusz 

Miejsce 

Proponuję spotkanie każdej grupy osobno, najlepiej w oddzielnych salach. 

Powitanie 

Gości wita opiekunka grupy. Dzieci recytują wiersz „W zagajniku Pod Nocnikiem” („Akcesoria”). 

Piosenka pt. „Mały kos” (nr 2 na CD). Dzieci również śpiewają. Nauczyciel i dzieci prezentują książkę, a zwłaszcza strony, na 
których jest pokazana akcja reanimacyjna. 

Przeprowadzamy konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa. Tym razem w jury zasiadają dzieci. Rodziców dzielimy na cztery 
grupy. Jeśli wśród nich jest pracownik Służby Zdrowia, nie bierze udziału w zabawie. Przykładowe pytania i zadania do 
wykonania: 

·    Podaj numery telefonów do Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i na Policję. 

·    Co kryje się pod numerem 112? 

·    Czy można uruchomić silnik samochodu w zamkniętym garażu? Uzasadnij, dlaczego tak lub nie. 

·    Co zrobić, gdy w domu poczujemy zapach ulatniającego się gazu? 

·    Co zrobić, gdy ktoś straci przytomność w łazience, w której znajduje się piecyk gazowy? 

·    Czy wolno używać telefonu komórkowego w czasie burzy? Uzasadnij, dlaczego tak lub nie. 

·    Zawartość apteczki. W koszyku znajdują się różne przedmioty. Należy wybrać właściwe. 

·    Zademonstruj tamowanie krwotoku z nosa. 

·    Opatrz ranę po skaleczeniu. 

·    Co zrobisz, gdy ktoś się oparzy? 

·    Co zrobisz w razie zadławienia? 

·    Co zrobisz w razie złamania albo zwichnięcia ręki lub nogi? 

·    Dolegliwości chorych na cukrzycę. 



Dzieci oceniają poszczególne grupy i przyznają punkty. 

— Następna konkurencja z udziałem rodziców i dzieci: demonstracja akcji ratunkowej, przypomnienie liczby koniecznych 
wdechów i ucisków na klatkę piersiową. Aby ćwiczenie nie stało się traumatycznym przeżyciem dla dzieci i rodziców, proponuję 
ćwiczyć z fantomem lub zabawką. 

— Zabawa ruchowa przy piosence „Daj dzioba” — może to być doskonała okazja do przeprowadzenia konkursu wokalnego. 
Rodzice otrzymują tekst i po wcześniejszym odsłuchaniu z CD śpiewają piosenkę indywidualnie lub w grupach. 

— Chętni rodzice czytają na głos epilog książki. 

Występ dzieci 

Dzieci recytują poznane dotychczas wiersze, przeplatając recytację piosenkami (piosenki pt. „Przyjaciel”, „Jesteśmy razem”, 
„Stróżu mój”) 

Na końcu spotkania nauczyciel ogłasza radosną wiadomość dla dzieci (mniej radosną dla rodziców). W przyszłym tygodniu w 
przedszkolu odbędzie się quiz podsumowujący naszą akcję, a następnego dnia — cudowna impreza „Bal w Liliowym Borze”. 
Obowiązują zabawne fryzury oraz ubrania w kolorze lila. 

Na zakończenie spotkania wszyscy tańczą, śpiewając piosenkę pt. „Jesteśmy razem”. 

 

Tydzień czwarty 

 

Wielki bal w kolorze lila 

 

● Konkursy i zabawy podsumowujące cały projekt. Na dołączonej płycie z akcesoriami lub na naszej stronie ( www.dzieci-
kapela.home.pl ) jest przygotowany do pobrania projekt dyplomu dla ratownika, który można wydrukować na kolorowej 
drukarce i wypełnić, wpisując nazwisko dziecka, miejscowość itd. Można też dzieci obdarować książką „Liliowy Bór” ewentualnie 
płytą, lub jednym i drugim. 

 

Zadanie IX 

Konkursy i zabawy podsumowujące cały projekt. 

 

Miejsce 

Sala, w której pomieszczą się wszyscy uczestnicy. 

Zaproszeni goście 

Proponuję zaprosić przedstawiciela lokalnych władz, członków komitetu rodzicielskiego, przedstawicieli biblioteki, Policji, Straży 
Pożarnej i Służby Zdrowia. 

Powitanie 

Dyrektor przedszkola wita wszystkich zgromadzonych. 

Jury 

Wybieramy jury. W jego skład wejdą (proponuję pięć osób, łącznie z Dyrektorem; symbolicznie możemy nadać jurorom imiona 
zwierząt z Liliowego Boru): Lekarz Drozd, Wilk Węszydło, Strażak Sokół, Wiewiórka Antolka, Myszka Słoninka. 

Konkurencje 



1.    Każda grupa mówi chórem wybrany wiersz (wcześniej ustalamy który, aby się nie powtarzały). 

2.    Każda grupa śpiewa wybraną piosenkę. 

3.    Konkurencja czasowa: wyposażamy apteczkę. Przygotowujemy tyle koszy, ile jest grup. W każdym koszu znajduje się 15 
różnych przedmiotów, z których należy wybrać te, które powinny się znaleźć w apteczce. 

4.    Konkurs ze zdjęciami i numerami alarmowymi. Należy przygotować trzy zdjęcia samochodów i kartki z numerami 
telefonów. Kartek powinno być dziesięć, a numery to np. 997, 779, 887. Dzieci muszą wybrać te, które pasują do danego wozu. 
Może też być kartka z numerem 112, którą dzieci mogą przypisać do każdego wozu. 

5.    Konkurs inscenizacji. Przedstawiciele każdej grupy przedstawiają scenkę zawiadamiania określonych służb. 

6.    Konkurs dla wychowawców. Wybieramy po jednym dziecku z każdej grupy. Nauczycielki owijają dzieci bandażem jak 
mumie, od stóp aż po pachy. Kto pierwszy, wygrywa. 

7.    Odpowiedzi na pytania. Wybieramy z każdej grupy czworo dzieci, które pracują w zespołach. Zadajemy pytanie. Ta 
drużyna, która odpowie jako pierwsza, otrzymuje jeden punkt. 

I etap 

— Jakie ma imię jedyny człowiek, który rozumie mowę zwierząt? 

— Na jakim instrumencie grał Jeremiasz? 

— W jaką grę lubili grać Jakub i jego tato? 

— Jak się nazywa lekarstwo dla chorych na cukrzycę? 

— Jak miała na imię koleżanka Jakuba, z którą chłopiec bawił się w fryzjera? 

— Kto w przedszkolu otrzymał najwięcej serduszek za dobre zachowanie? 

II etap (wybieramy kolejne czteroosobowe drużyny) 

— Kto chciał zamieszkać na dębie? 

— Jak na imię miał brat kosa Bemola 

— W kim zakochała się sroka Jednooka 

— Jak nazywa się autor książki „Liliowy Bór”? 

— Gdzie ukryła skradzione skarby? 

— Kogo uprowadziła sroka? 

III etap (wybieramy kolejne zespoły) 

— Gdzie sroka uwięziła Bemola? 

— Co przykrego wydarzyło się w mieszkaniu Jakuba? 

— Co się stało w dziupli wiewiórek? 

— Kto przyszedł z pomocą małemu Bemolowi? 

— Kto pomagał kretowi w akcji ratunkowej? 

— Jak nazywa się zespół, który nagrał płytę „Liliowy Bór”? 

Jury ogłasza wyniki w kategorii pięcio- i sześciolatków. Czyżby remis? 

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy ratownika i ewentualnie upominki w formie książek, płyt itd. 

Spotkanie kończymy piosenką „Jesteśmy razem”. 



 

● Bal — ostatni akcent przedsięwzięcia. Może to być wspaniała okazja do zabawy, ale też do utrwalenia wiadomości. Dzieci 
mogą być przebrane za bohaterów książki. Obowiązuje kolor lila. Przedszkolaki —jak w Dniu Fryzurek — przychodzą zabawnie 
uczesane, a nawet z lekko ufarbowanymi na fioletowo włosami. Bawią się przede wszystkim (jeśli wolno mi zaproponować) przy 
piosenkach Baśniowej Kapeli. 

 

Tak oto dobrnęliśmy do końca tego projektu. Jako autorowi pozostaje mi życzyć wspaniałej, twórczej pracy i pięknych owoców. 

 

Składam podziękowania Pani Edycie Kiełtyce, doświadczonemu nauczycielowi, wychowawcy i przyjacielowi dzieci, która 
uczestniczyła w powstawaniu tego projektu i na bieżąco go opiniowała. 

 

Adam Szafraniec 

 

Do projektu dołączona jest płyta z grafikami kolorowymi, która może posłużyć do prezentacji multimedialnej. 

AKCESORIA: 

 

(Na dołączonej do projektu płycie CD) 

 

1.    Wiersze o książce i bibliotece 

2.    Projekt zaproszenia 

— bibliotekarza 

— strażaka 

— policjanta 

— przedstawiciela Służby Zdrowia 

3.    Projekt listu do rodziców 

4.    Wiersze związane z numerami do jednostek ratunkowych 

— „997” 

— „998” 

— „999” 

— „112” 

— „Tylko wtedy gdy…” 

5.    Wiersz „W zagajniku Pod Nocnikiem” 

6.    Projekt dyplomu ratownika 

7.    Grafiki (16 szt.) 


