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BEZPIECZNE ZACHOWANIE W CZASIE WYPOCZYNKU

LEKCJA 3

Temat: „Bezpieczny wypoczynek nad wodą 
– dlaczego kąpielisko strzeżone?”

W upalne, letnie dni domowa wanna lub prysznic to zdecydowanie za mało. 
Chciałoby się gdzieś solidnie zamoczyć i schłodzić ciało. Na dobrą sprawę wody dokoła
nas najczęściej nie brakuje. Jest w wielu miejscach. Ale czy każde z nich to dobry wybór?
Czyż nie lepiej zawierzyć tym, którzy się na tym najlepiej znają, i pójść kąpać się tam,
gdzie będą nas pilnować? – po prostu na kąpielisko strzeżone?!

Formy realizacji:
• godzina wychowawcza, 
• œcie¿ka prozdrowotna, 

Cele ogólne:
• poznanie walorów krajobrazowych morza, jezior i rzek,
• kszta³towanie postawy cz³owieka stosuj¹cego siê do przepisów prawa,
• kszta³towanie postawy cz³owieka umiej¹cego korzystaæ bezpiecznie z k¹pieliska.

Cele szczegółowe:
Uczeñ potrafi:

• bezpiecznie spêdzaæ wolny czas nad wod¹,
• rozpoznawaæ znaki znajduj¹ce siê nad wod¹ i przestrzegaæ ich,
• rozpoznawaæ oznaczenia na k¹pielisku oraz zachowywaæ siê zgodnie z regulaminem k¹pieliska.

Metody nauczania: 
• pokazowa z elementami dyskusji,
• praca z tekstem,
• æwiczeniowa.

Pomoce dydaktyczne:
• foliogramy nr 1, 7, 5 i 6,
• materia³y pomocnicze dla ucznia,
• kredki,
• krzy¿ówka.

Formy pracy: 
• praca indywidualna,
• praca na forum klasy.
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PLAN ZAJĘĆ:

1. Nauczyciel, nawi¹zuj¹c do tematu lekcji, pokazuje zdjêcie (foliogram nr 1 – zdjêcie 3) przedstawiaj¹ce k¹pielisko
strze¿one. 

Równoczeœnie zadaje uczniom pytanie, DLACZEGO KĄPIĄC SIĘ NA KĄPIELISKU STRZEŻONYM CZUJĘ SIĘ
BEZPIECZNY?

Uczniowie próbuj¹ odpowiedzieæ na zadane pytanie, wymieniaj¹c ich zdaniem te istotne elementy, które powoduj¹,
¿e czuj¹ siê oni bezpiecznie na k¹pielisku. Powy¿sze stwierdzenia zapisuj¹ na tablicy.

2. Nauczyciel prezentuje foliogram nr 7 zawieraj¹cy podstawowe informacje, które ka¿dy korzystaj¹cy z bezpiecznej
k¹pieli powinien znaæ, a uczniowie wykonuj¹ æwiczenie 1. Polega ono na uzupe³nieniu zdañ na podstawie zdjêcia
znajduj¹cego siê w æwiczeniu oraz tekstu prezentowanego na foliogramie przez nauczyciela.

Nauczyciel sprawdza poprawnoœæ wykonanego æwiczenia poprzez g³oœne odczytanie go przez jednego z uczniów.

3. Nauczyciel informuje uczniów, ¿e podczas pobytu nad wod¹ mog¹ spotkaæ siê ze znakami, z których ka¿dy ma
okreœlone znaczenie i przestrzega nas przed gro¿¹cymi niebezpieczeñstwami. Poleca im wykonaæ æwiczenie 2 pole-
gaj¹ce na dobraniu nazwy znaku do jego symbolu i wpisanie w wykropkowane miejsce pod symbolem znaku.

4. Uczniowie sprawdzaj¹ poprawnoœæ wykonania æwiczenia porównuj¹c ze znakami prezentowanymi przez nauczyciela
na foliogramach nr 5 i 6.

5. Nauczyciel poleca uczniom wykonanie æwiczenia 3 polegaj¹cego na rozwi¹zaniu krzy¿ówki. Rozwi¹zuj¹c pra-
wid³owo krzy¿ówkê, uczniowie odgaduj¹ has³o. Nauczyciel sprawdza poprawnoœæ wykonania æwiczenia polecaj¹c
uczniowi g³oœno odczytaæ has³o.

S³owa krzy¿ówki:
1) czerwony 
2) bia³y
3) ¿ó³ty
4) pomarañczowy
5) WOPR
6) niebieski
7) rêcznik
8) czepek.

Has³o: RATOWNIK

MODUŁ IV

Jakub Czupryński
Tekst maszynowy
czerwony



MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 3

Temat: „Bezpieczny wypoczynek nad wodą 
– dlaczego kąpielisko strzeżone?”

W upalne, letnie dni domowa wanna lub prysznic to zdecydowanie za mało. 
Chciałoby się gdzieś solidnie zamoczyć i schłodzić ciało. Na dobrą sprawę wody dokoła
nas najczęściej nie brakuje. Jest w wielu miejscach.  Ale czy każde z nich to dobry
wybór? Czyż nie lepiej zawierzyć tym, którzy się na tym najlepiej znają, i pójść kąpać
się tam, gdzie będą nas pilnować? – po prostu na kąpielisko strzeżone?!

Ćwiczenie 1

Korzystaj¹c ze zdjêcia poni¿ej oraz foliogramu (lub planszy) prezentowanej przez nauczyciela
uzupe³nij brakuj¹ce wyrazy w zdaniach znajduj¹cych siê pod zdjêciem.

W piêkny s³oneczny dzieñ postanowi³em wyk¹paæ siê w jeziorze. Chcia³em zrobiæ to ca³kowicie bez-

piecznie wybra³em siê wiêc na ………..……………………. . Bêd¹c ju¿ niedaleko zobaczy³em, ¿e

k¹piel jest dozwolona, bo powiewa³a …………… flaga, a nad bezpieczeñstwem k¹pi¹cych siê

czuwa³ ………………………… . Gdy podszed³em bli¿ej okaza³o siê, ¿e ratownikiem by³a kobieta.

Mia³a na sobie koszulkê organizacyjn¹ koloru ……………………………… z nadrukiem symbolu

organizacji, która nazywa siê ................................................…….........….……………………… 

………………………………………………………………………………................................….. .

Niedaleko sta³a wie¿yczka obserwacyjna, na której przymocowany by³ regulamin k¹pieliska.
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Przeczyta³em w nim np., ¿e gdy jest zakaz k¹pieli, to wywieszona jest flaga koloru

……………………….........….. . Dowiedzia³em siê natomiast, ¿e skoro nie umiem dobrze p³ywaæ,

to nie mogê wyp³yn¹æ poza strefê, która oznaczona jest na wodzie bojami w kolorze

………………….......…………… . Postanowi³em wiêc nauczyæ siê dobrze p³ywaæ, by móc p³ywaæ

na k¹pielisku bez ograniczeñ, tzn. po obszarze ograniczonym bojami w kolorze

…………….............…………….. . Przeczyta³em równie¿, ¿e wszyscy na k¹pielisku musz¹ pod-

porz¹dkowaæ siê poleceniom ……………………………, co by³o dla mnie spraw¹ oczywist¹.

Ćwiczenie 2

Dobierz nazwê znaku (spoœród znajduj¹cych siê w niebieskim prostok¹cie) do jego symbolu i wpisz
j¹ w wykropkowane miejsce (na dwóch kolejnych stronach) pod symbolem znaku.

• Skakanie do wody zabronione
• Pale
• Telefon
• K¹piel zabroniona – woda pitna
• Niebezpieczna g³êbokoœæ wody

• Wiry
• Wodorosty
• K¹piel zabroniona – woda ska¿ona
• K¹piel zabroniona – spiêtrzenie wody

MODUŁ IV
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Ćwiczenie 3

W kolejne pola krzy¿ówki wpisz poziomo odpowiedzi na poni¿sze pytania. W zielonym prostok¹cie
(pionowo) odczytasz has³o krzy¿ówki.

Znaczenie wyrazów krzy¿ówki:

1. kolor flagi oznaczaj¹cej zakaz k¹pieli,

2. kolor flagi, gdy wolno siê k¹paæ,

3. kolor bojek oznaczaj¹cych strefê dla nieumiej¹cych p³ywaæ,

4. kolor koszulki ratownika,

5. skrót nazwy organizacji nios¹cej pomoc nad wod¹,

6. kolor krzy¿a w znaku WOPR,

7. niezbêdny po k¹pieli,

8. na g³owie w czasie k¹pieli.

HAS£O: ............................................................................................................................................................
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Jakub Czupryński
Tekst maszynowy
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Jakub Czupryński
Tekst maszynowy




