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MODUŁ III

LEKCJA 1

Temat: „Instrukcja obsługi życia codziennego”,
czyli kto czyta, nie błądzi.

Formy realizacji:
• œcie¿ka miêdzyprzedmiotowa,
• lekcja z wychowawc¹.

Cele szczegółowe:
• uœwiadomienie uczniom celowoœci istnienia wszelkiego rodzaju regulaminów, instrukcji obs³ugi urz¹dzeñ, itp.
• czytanie ze zrozumieniem regulaminów i instrukcji obs³ugi,
• zapoznanie uczniów z regulaminami funkcjonuj¹cymi w szkole,
• uœwiadomienie uczniom konsekwencji niestosowania siê do instrukcji,
• uœwiadomienie uczniom, ¿e nieznajomoœæ przepisów nie zwalnia z odpowiedzialnoœci.

Cele operacyjne:
Po zakoñczeniu zajêæ uczeñ:

• wie, w jakich pomieszczeniach w szkole znajduj¹ siê regulaminy,
• potrafi wyjaœniæ sens poszczególnych punktów regulaminu,
• rozumie potrzebê stosowania siê do postanowieñ regulaminu,
• potrafi stworzyæ prosty regulamin,
• wyjaœnia rolê instrukcji obs³ugi, np. urz¹dzenia,
• potrafi stworzyæ prost¹ instrukcjê obs³ugi.

Metody nauczania: 
• problemowo-aktywizuj¹ce (burza mózgów),
• praktyczne (pokaz z objaœnieniem, æwiczenia),
• podaj¹ce (pogadanka),
• eksponuj¹ce (pokaz).

Pomoce dydaktyczne:
• papier, pisaki (po 2 - 3 na ka¿d¹ grupê), taœma klej¹ca,
• instrukcje obs³ugi urz¹dzeñ (po jednej na ka¿d¹ grupê),
• zadania dla grup,
• przyk³adowe regulaminy (pracowni chemicznej, technicznej, informatycznej, fizycznej, sali gimnastycznej

– w zale¿noœci od iloœci grup (po 2 - 3 kopie na grupê),
• foliogramy nr 1 - 2.

Formy aktywizacji uczniów: 
• praca w grupach,
• burza mózgów,
• dyskusja. 

Spis foliogramów

Nr Tytu³
1. Z czego sk³ada siê regulamin.
2. Z czego sk³ada siê instrukcja obs³ugi.
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ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE...

PLAN ZAJĘĆ ZE WSKAZÓWKAMI METODYCZNYMI

L.p. Czynnoœci Czas

1. Czynnoœci organizacyjne, podzia³ uczniów na grupy 3 min.

2. Pogadanka, rozmowa z klas¹ – wprowadzenie nauczyciela.
Nauczyciel prosi uczniów o podanie przyk³adów urz¹dzenia lub technologii,
z których nie mogli korzystaæ ich rodzice, a które dzisiaj s¹ czymœ normalnym.
Uczniowie powinni podaæ 3-5 przyk³adów, np. komputer, Internet, 
kuchenka mikrofalowa, itp. Uczniowie powinni od razu powiedzieæ, ¿e ka¿de 
urz¹dzenie posiada instrukcjê obs³ugi. Nauczyciel daje ka¿dej grupie przyk³adow¹ 
instrukcjê obs³ugi (dowolnych urz¹dzeñ). Prosi uczniów, ¿eby dok³adnie obejrzeli 
instrukcjê i zastanowili siê, jakie informacje zawiera. 5 min.

3. Praca w grupach – analizowanie instrukcji.
Uczniowie wykonuj¹ zadanie 1 (treœæ znajduje siê w za³¹czniku 1). 15 min.

4. Pogadanka nauczyciela – podsumowanie pracy w grupach.
Prezentacja prac. Zadaniem nauczyciela jest usystematyzowanie pracy uczniów. 
Pomys³y uczniów zapisane na papierze powinny byæ przyklejone w widocznym  
miejscu. Nauczyciel zapisuje na tablicy, w jaki sposób powinna wygl¹daæ instrukcja 
i krótko wyjaœnia, co oznaczaj¹ kolejne punkty (wskazuje na sformu³owania 
z plakatów, które odpowiadaj¹ kolejnym punktom). Nastêpnie ka¿da grupa otrzymuje
listê tych punktów.
Uczniowie wykonuj¹ teraz zadanie 2 (za³¹cznik 1). Zadaniem nauczyciela jest 
zebranie pomys³ów, ich uzupe³nienie, ponowne zdefiniowanie i uszeregowanie 
we w³aœciwej kolejnoœci. Nale¿y podkreœliæ, ¿e najwa¿niejszym powodem, dla którego 
nale¿y stosowaæ siê do instrukcji jest bezpieczeñstwo w³asne i innych osób. 
Przyk³adowa lista powodów (dwie pierwsze pozycje musz¹ siê znaleŸæ na liœcie!)
1. Bezpieczeñstwo moje i innych u¿ytkowników.
2. Koszty poniesione na naprawê urz¹dzenia lub kupno nowego.
3. Mo¿liwoœæ uszkodzenia innych urz¹dzeñ pod³¹czonych do niego.
4. Niew³aœciwe dzia³anie urz¹dzenia.
5. Utrata gwarancji.
Po podsumowaniu nauczyciel przechodzi do dalszej czêœci lekcji. 10 min.

5. Burza mózgów – tworzenie klasowego regulaminu zachowañ bezpiecznych.
Nauczyciel daje uczniom 2-3 minuty na zapoznanie siê z regulaminem 
i porównanie go z zapisami na foliogramie 1 (Jakie informacje zawiera regulamin). 
Nastêpnie proponuje stworzenie regulaminu korzystania z sali lekcyjnej. 
Tworzenie regulaminu odbywa siê metod¹ burzy mózgów – nauczyciel zapisuje 
na tablicy wszystkie pomys³y (przez ok. 5 minut), nastêpnie wybiera sekretarza, 
który spisze regulamin. Nastêpuje dyskusja. Wa¿ne jest, aby uczniowie sami stworzyli
regulamin, zadaniem nauczyciela jest jedynie wyjaœnianie, dlaczego niektóre pomys³y 
s¹ lepsze od innych a niektóre trzeba odrzuciæ. Je¿eli uczniowie pracowali ju¿ metod¹
„burzy mózgów”, mo¿liwe jest, ¿e sami odrzuc¹ niedobre pomys³y. Propozycje kar 
równie¿ powinny pochodziæ od nich. Dobrze by³oby stworzony regulamin powiesiæ 
w sali i stosowaæ na co dzieñ. 10 min.

6. Podsumowanie lekcji.
Podsumowaniem lekcji powinno byæ odczytanie regulaminu. 3 min.
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MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA

Postêp cywilizacyjny, którego jesteœmy œwiadkami pozwala nam u¿ytkowaæ wiele nowych narzêdzi i urz¹dzeñ,
korzystaæ z nowych technologii. Nie musimy znaæ naukowych teorii, ani zasad budowy urz¹dzeñ, ¿eby siê nimi pos³ugi-
waæ. Aby bezpiecznie z nich korzystaæ, musimy jednak postêpowaæ zgodnie z regu³ami ustalonymi przez producenta
sprzêtu. Ka¿de urz¹dzenie, które znajduje siê w sprzeda¿y, musi posiadaæ instrukcjê obs³ugi. Postêpowanie zgodne
z instrukcj¹ nie tylko zabezpiecza nas, u¿ytkowników, przed uszkodzeniami cia³a czy chorobami, ale tak¿e wyd³u¿a czas
u¿ytkowania urz¹dzenia. 

„Dobra” instrukcja obs³ugi powinna zawieraæ:

• Wprowadzenie – nazwê urz¹dzenia i jego przeznaczenie.

• Opis urz¹dzenia – dok³adn¹ specyfikacjê urz¹dzenia, warunki, w jakich powinno ono pracowaæ, elementy sk³adowe,
opis zewnêtrzny urz¹dzenia (najlepiej zdjêcie lub rysunek, z opisem przycisków, wyœwietlaczy itp.).

• Sposób pod³¹czenia – w jaki sposób pod³¹czyæ urz¹dzenie do wszelkiego rodzaju mediów (sieæ energetyczna,
wodoci¹gowa, gazowa, anteny itd. wraz z dok³adnym opisem wtyczek i kabli po³¹czeniowych.

• U¿ytkowanie – dok³adny opis funkcji urz¹dzenia.

• Dane techniczne – techniczny opis u¿ytych do budowy urz¹dzenia komponentów.

• Rozwi¹zywanie problemów – rzeczowy opis trudnoœci, na jakie mo¿e natkn¹æ siê u¿ytkownik oraz procedury
rozwi¹zywania tych problemów.

• Pomoc – adresy i numery telefonów pomocy technicznej producenta.

Niezwykle istotne jest równie¿ to, aby instrukcja obs³ugi by³a w jêzyku polskim. Zgodnie z polskim prawem, ka¿de
urz¹dzenie sprzedawane na terenie Polski powinno byæ zaopatrzone w instrukcjê obs³ugi w jêzyku polskim, a my, jako
klienci, powinniœmy domagaæ siê od producentów i sprzedawców w³aœnie takiej instrukcji.

Wa¿n¹ spraw¹ jest równie¿ „jakoœæ” samej instrukcji – czy jest to „odbita” na ksero kartka papieru, czy pokaŸnej
wielkoœci ksi¹¿eczka. Nie lubimy korzystaæ z instrukcji obs³ugi, wydaje siê nam, ¿e im jest krótsza, tym lepiej – dlatego
powinniœmy rozwijaæ w dzieciach umiejêtnoœci odpowiedzialnego korzystania ze zdobyczy cywilizacyjnych, poza tym,
jakoœæ instrukcji œwiadczy równie¿ o jakoœci sprzêtu. Im bardziej obszerna instrukcja obs³ugi, tym mniej zawodne
urz¹dzenie.

Wokó³ nas jest coraz wiêcej skomplikowanych urz¹dzeñ, substancji chemicznych, narzêdzi specjalistycznych itp.
U¿ywanie niektórych narzêdzi czy urz¹dzeñ mo¿e byæ niebezpieczne. Tam, gdzie znajduj¹ siê takie urz¹dzenia lub sub-
stancje, które mog¹ byæ niebezpieczne dla naszego zdrowia lub ¿ycia, znajduj¹ siê specjalne „instrukcje obs³ugi” dla
pomieszczeñ.

Nazywaj¹ siê one regulaminami. W szkole takie regulaminy powinny znajdowaæ w sali gimnastycznej, pracowni
komputerowej i chemicznej, w warsztatach szkolnych (pracowni technicznej). Poza szko³¹ spotkamy regulaminy w auto-
busach, poci¹gach, obiektach sportowych (np. na basenach), w parkach krajobrazowych i narodowych, muzeach itp.

Zazwyczaj regulaminy traktuje siê jako „z³o konieczne” – znowu jakieœ obowi¹zki i zakazy... Rzeczywiœcie, gdyby
wszyscy zachowywali siê w sposób bezpieczny, regulaminy nie mia³yby racji bytu, ale dopóki istnieje mo¿liwoœæ, ¿e ktoœ
mo¿e zachowaæ siê „niekonwencjonalnie” i naraziæ na niebezpieczeñstwo siebie i innych lub naraziæ kogoœ na straty
materialne – bêd¹ istnia³y regulaminy, które jasno bêd¹ okreœlaæ, co wolno robiæ, co jest niedopuszczalne, itp.

ZNACZENIE WYBRANYCH ZNAKÓW I PIKTOGRAMÓW

MODUŁ III

Informacja

Telefon

Lotnisko

Uwaga, materia³y 
promieniotwórcze!

Parking

Nie dotykaæ!



ZAŁĄCZNIK 1 – ZADANIA DLA GRUP

Zadanie 1

Przyjrzyjcie siê uwa¿nie le¿¹cej przed Wami instrukcji obs³ugi. Zastanówcie siê, z jakich podstawowych czêœci sk³ada siê
taka instrukcja. Wypiszcie je na plakacie. 

Macie na to 5 minut.

Zadanie 2

Wiecie ju¿, jak powinna wygl¹daæ instrukcja obs³ugi. Zastanówcie siê teraz, dlaczego powinniœcie stosowaæ siê do zale-
ceñ instrukcji. Wymyœlcie i zapiszcie przynajmniej 5 powodów. 

Macie na to 10 minut.
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ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE...

Mo¿liwoœæ 
p³atnoœci kart¹

Droga ewakuacyjna 
– schody w prawo

Kamping, 
pole namiotowe

Miejsce, droga dla 
niepe³nosprawnych

Zakaz palenia

Zakaz 
fotografowania

Apteka

Stop

Toaleta

Drzwi otwierane 
automatycznie

Wyci¹g
krzese³kowy

Uwaga,
substancje
toksyczne!

Przechowalnia
baga¿u

Poczta

Zakaz
u¿ywania
telefonów 
komórkowych

Zakaz
wprowadzania 
psów

Zakaz 
spo¿ywania lodów

Szpital



KARTA PRACY UCZNIA – LEKCJA 1

Obok ka¿dego piktogramu wpisz jego znaczenie.
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