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BEZPIECZNE ZACHOWANIE NA DRODZE

TEMAT: Bezpieczne zachowanie na drodze

PRZEZNACZONY DLA: uczniów klas IV − VI szkoły podstawowej

CZAS REALIZACJI: 6 godzin lekcyjnych 

POZIOM WIEDZY 
POCZĄTKOWEJ: wiadomości i umiejętności z zakresu klas I − III szkoły podstawowej 

CELE EDUKACYJNE: – wdrażanie uczniów do zdyscyplinowania i utrwalania 
prawidłowych nawyków zachowania na drodze,

– kształtowanie społecznego stosunku do urządzeń dróg publicznych,
– poszerzanie i utrwalanie podstawowych umiejętności z I etapu

edukacyjnego w zakresie przepisów i zasad dotyczących 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w aspekcie uczniów 
jako pieszych oraz pasażerów środków komunikacji,

– poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących rowerów,
– kształtowanie postaw troski o zdrowie własne i innych 

użytkowników dróg.

SPIS JEDNOSTEK
LEKCYJNYCH: 1. Drogi, przepisy regulujące ruch na drogach.

2. Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego.
3. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej

i indywidualnej (rowerów).
4. Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg.
5. Miejsca i sytuacje szczególnie niebezpieczne dla rowerzysty.
6. Skutki nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego,

postępowanie w razie wypadku drogowego.

SPIS FOLIOGRAMÓW
1. Droga w terenie niezabudowanym i zabudowanym.
2. Pojazdy uprzywilejowane i bezpłatne telefony alarmowe.
3. Postawa policjanta kierującego ruchem a sygnalizator świetlny.
4. Zależność drogi hamowania od prędkości i masy pojazdu.
5. Prędkość pojazdu a obrażenia pieszych.
6. Fazy wykonywania poszczególnych manewrów przez rowerzystę.
7. Znaki służące do oznaczania skrzyżowań.
8. Podstawowe znaki drogowe.
9. Sytuacje na drodze − skrzyżowania dróg równorzędnych.

10. Drogowe znaki informacyjne.
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