
LEKCJA 1

Temat: „Co może zagrażać naszemu zdrowiu
i życiu w szkole – część I”

Rośnie liczba wypadków wśród dzieci i ludzi dorosłych, ich przyczyną jest brak
ostrożności, nieprzestrzeganie zasad zachowań bezpiecznych, lekkomyślność. 
Ważne jest, by każdy uczeń zdawał sobie sprawę z tego, że w szkole może 
przytrafić się jemu lub innym osobom coś złego, aby potrafił przewidzieć 
zagrożenia występujące w szkole, potrafił ich unikać oraz radzić sobie w przypadku
zaistnienia trudnej, niebezpiecznej sytuacji.

Formy realizacji (proponowany przedmiot, ścieżka itp.):
• lekcja do dyspozycji wychowawcy,
• œcie¿ka prozdrowotna.

Cele ogólne:
• uœwiadomienie uczniom Ÿróde³ zagro¿eñ ich bezpieczeñstwa w szkole,
• kszta³cenie nawyku przewidywania, unikania, zapobiegania i mo¿liwie sprawnego pokonywania tych zagro¿eñ,
• stymulowanie poczucia odpowiedzialnoœci za bezpieczeñstwo innych.

Cele szczegółowe:
Uczeñ potrafi:

• wskazaæ Ÿród³a zagro¿enia bezpieczeñstwa w szkole,
• opisaæ konsekwencje sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i ¿ycia swojego i innych.

Metody nauczania: 
• burza mózgów, 
• zespo³owe rozwi¹zywanie problemów.

Pomoce dydaktyczne:
• foliogram nr 1, 
• du¿e arkusze papieru, 
• pisaki, farby lub kredki,
• kartki A4 na notatki dla uczniów,
• rzutnik pisma, ekran
• tablica. 

Formy pracy: 
• w ma³ych grupach,
• indywidualna.
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MODUŁ V

PLAN ZAJĘĆ:

1. Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykê lekcji i informuje ich o celach zajêæ.
Do szko³y uczêszczacie ju¿ od kilku lat. Na pewno mieliœcie okazjê samemu doœwiadczyæ, b¹dŸ byliœcie œwiadkami,
jak inni uczniowie doœwiadczaj¹ sytuacji zagra¿aj¹cych ich ¿yciu i zdrowiu. Na tej lekcji spróbujemy ustaliæ, co lub
jakie sytuacje, zachowania mog¹ zagra¿aæ waszemu zdrowiu i ¿yciu w szkole. Spróbujemy zastanowiæ siê, w jaki
sposób mo¿na tym niebezpieczeñstwom zapobiegaæ, jak mo¿na ich unikn¹æ oraz co zrobiæ, gdy dane zdarzenie
wyst¹pi³o.

2. Æwiczenie 1. Nauczyciel w pierwszej fazie æwiczenia dzieli uczniów na 4-osobowe zespo³y i prosi, aby wspólnie zas-
tanowili siê i przypomnieli sobie sytuacje, zdarzenia, rzeczy, osoby, miejsca, które ich zdaniem mog¹ byæ Ÿród³em
niebezpieczeñstwa dla ich zdrowia i ¿ycia w szkole a nastêpnie, aby zapisali swoje propozycje na przygotowanych
i rozdanych wczeœniej du¿ych arkuszach papieru. Po oko³o 10 minutach nauczyciel prosi liderów grup o prezen-
towanie propozycji na forum klasy. Plakaty grup wywieszone s¹ na widocznym miejscu.

3. Podsumowanie æwiczenia nr 1. Po zakoñczeniu zbierania propozycji uczniów, nauczyciel krótko je komentuje i
zestawia z foliogramem nr 1 (Ÿród³a zagro¿eñ w szkole). Warto wspomnieæ o postawach uczniów prowokuj¹cych
nieszczêœliwe zdarzenia, wypadki.

UWAGA: Unikaæ przy tym nale¿y nadmiernego moralizowania, a skupiæ siê na przedstawieniu faktów, danych
statystycznych, o których mowa w materiale pomocniczym dla nauczyciela nr 1.

4. Æwiczenie nr 2. Nauczyciel rozdaje uczniom karty z æwiczenia nr 2 i prosi ich, aby pracuj¹c w tych samych gru-
pach na kartach opisali konsekwencje wp³ywu wymienionej w karcie sytuacji niebezpiecznej dla ich zdrowia i ¿ycia
(ka¿da grupa otrzymuje lub losuje jedn¹ sytuacjê niebezpieczn¹).

5. Podsumowanie æwiczenia nr 2. Liderzy grup prezentuj¹ wypracowane materia³y. Nauczyciel komentuje krótko
wyst¹pienie ka¿dej z grup ewentualnie uzupe³niaj¹c spostrze¿enia uczniów swoimi.

6. Zakoñczenie zajêæ: Nauczyciel podsumowuje zajêcia odnosz¹c siê do ich celów. Informuje uczniów, ¿e na nastêp-
nych zajêciach temat bêdzie kontynuowany.

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1

Celem zajêæ jest zachêcenie uczniów do rozwa¿añ na temat bezpieczeñstwa w szkole oraz wyposa¿enie uczniów
w wiedzê i umiejêtnoœci przewidywania zagro¿eñ wystêpuj¹cych w szkole, ich unikania oraz radzenia sobie z zaistnia³¹
trudn¹ sytuacj¹. Przez d³ugi okres czasu dzieci charakteryzuje ma³a sprawnoœæ w wyobra¿aniu sobie mo¿liwych skutków
podejmowanych dzia³añ. Silna koncentracja na zachowaniach „tu i teraz”, s³aba kontrola w³asnych emocji i du¿e
uzale¿nienie od presji grupy rówieœniczej oraz niewielkie doœwiadczenie ¿yciowe po³¹czone z w¹skim zasobem
wypróbowanych technik radzenia sobie z ró¿nego rodzaju problemami stawiaj¹ uczniów w sytuacjach bezpoœredniego
zagro¿enia zdrowia i ¿ycia, czêœciej ni¿ osoby doros³e. Pytania, na które uczniowie spróbuj¹ odpowiedzieæ, i æwiczenia,
które maj¹ wykonaæ podczas zajêæ, wprowadzaj¹ je w atmosferê przedstawianego zdarzenia i pozwalaj¹ w zabawowej
sytuacji odnaleŸæ znajome elementy i cechy. 

Warto zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce zjawisko wystêpuj¹ce w szkole. Otó¿ im doskonalsza staje siê strona techniczna
i lepiej kszta³tuj¹ siê czynniki natury organizacyjnej szko³y, tym bardziej spada ogólna liczba wypadków. Jednoczeœnie
jednak wzrasta procent wypadków, których g³ówne przyczyny wi¹¿¹ siê z niebezpiecznymi postawami. W ró¿nych kra-
jach procent tego typu wypadków waha siê w granicach 70 do 80%.
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MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2

Propozycje odpowiedzi do æwiczenia 2.

GRUPA Sytuacja niebezpieczna Mo¿liwe konsekwencje tej sytuacji dla
bezpieczeñstwa w³asnego i innych

1. Bójka miedzy uczniami • strach, stres,
• uszkodzenie cia³a,
• choroba.

2. Bieganie po korytarzu • strach, stres,
podczas przerw • uszkodzenie cia³a biegaj¹cego i innych uczniów

• uszkodzenie sprzêtów szkolnych.

3. U¿ywanie niesprawnych • pora¿enie pr¹dem elektrycznym, po¿ar
urz¹dzeñ (elektrycznych • uszkodzenie cia³a lub innych urz¹dzeñ
pomocy dydaktycznych, • choroba, œmieræ.
sprzêtu sportowego)

4. Krzyki, wrzask podczas • strach, stres,
przerw i zajêæ • uszkodzenie narz¹du s³uchu, os³abienie s³uchu

• lub ca³kowita g³uchota
• choroba psychiczna.

5. U¿ywanie narkotyków, • uzale¿nienie,
palenie tytoniu • uszkodzenie wewnêtrznych narz¹dów cia³a,

• wyniszczenie organizmu
• choroba psychiczna,
• œmieræ.
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MODUŁ V

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 1

Temat: „Co może zagrażać naszemu zdrowiu
i życiu w szkole – część I”

Rośnie liczba wypadków wśród dzieci i ludzi dorosłych, ich przyczyną jest brak
ostrożności, nieprzestrzeganie zasad zachowań bezpiecznych, lekkomyślność. 
Ważne jest, by każdy uczeń zdawał sobie sprawę z tego, że w szkole może 
przytrafić się jemu lub innym osobom coś złego, aby potrafił przewidzieć 
zagrożenia występujące w szkole, potrafił ich unikać oraz radzić sobie w przypadku
zaistnienia trudnej, niebezpiecznej sytuacji.

Umiejêtnoœæ w³aœciwego, bezpiecznego zachowania siê w szkole jest bardzo wa¿na w ¿yciu ucznia.
Jednak nie wszyscy potrafi¹ odpowiednio postêpowaæ. Roœnie liczba wypadków wœród dzieci i ludzi
doros³ych, ich przyczyn¹ jest brak ostro¿noœci, nieprzestrzeganie zasad zachowañ bezpiecznych,
lekkomyœlnoœæ. Wa¿ne jest, by ka¿dy zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e w szkole mo¿e przytrafiæ siê
jemu lub innym osobom coœ z³ego, i aby potrafi³ przewidzieæ zagro¿enia wystêpuj¹ce w szkole,
potrafi³ ich unikaæ oraz radziæ sobie w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji.
Najczêœciej Ÿród³ami zagro¿eñ bezpieczeñstwa w szkole mog¹ byæ:
• inni agresywni uczniowie,
• inni lekkomyœlni uczniowie,
• osoby obce pojawiaj¹ce siê w szkole lub w jej otoczeniu,
• sprzêty i urz¹dzenia szkolne, 
• papierosy, nikotyna, narkotyki,
• po¿ar.

Warto zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce zjawisko wystêpuj¹ce w szkole. Otó¿ im doskonalsza staje siê
strona techniczna i lepiej szko³a jest zorganizowana, tym bardziej spada ogólna liczba wypadków.
Jednoczeœnie jednak wzrasta procent wypadków, których g³ówne przyczyny wi¹¿¹ siê z niebez-
piecznymi postawami. W ró¿nych krajach procent tego typu wypadków waha siê w granicach 70 do
80%.

Niebezpieczne postawy uczniów, które mog¹ sprowokowaæ nieszczêœcie to przede wszystkim:
• niedbalstwo,
• roztargnienie,
• brak doœwiadczenia,
• zmêczenie,
• popisywanie siê,
• lenistwo,
• lekcewa¿enie obowi¹zuj¹cych regu³ i zasad.

Takie w³aœnie zachowania koñcz¹ siê czêsto d³ugotrwa³¹ chorob¹, kalectwem oraz bardzo czêsto
œmierci¹.



Ćwiczenie 1

Praca w grupach – zastanówcie siê i przypomnijcie sobie sytuacje, zdarzenia, rzeczy, osoby, miejs-
ca, które waszym zdaniem mog¹ byæ Ÿród³em niebezpieczeñstwa dla zdrowia i ¿ycia uczniów
w szkole. Zapiszcie swoje propozycje na otrzymanych du¿ych arkuszach papieru. Na wykonanie
zadania przeznaczonych jest oko³o 10 minut.

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

Ćwiczenie 2

KONSEKWENCJE NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI
DLA NASZEGO BEZPIECZEÑSTWA I ZDROWIA

KARTA PRACY DLA GRUPY 1

Pracuj¹c w grupie wymyœlcie konsekwencje wylosowanej przez was sytuacji dla bezpieczeñstwa
i zdrowia waszego oraz innych osób. Swoje propozycje wpiszcie w puste pola na karcie pracy grupy.

KARTA PRACY DLA GRUPY 2

Pracuj¹c w grupie wymyœlcie konsekwencje wylosowanej przez was sytuacji dla bezpieczeñstwa i
zdrowia waszego oraz innych osób. Swoje propozycje wpiszcie w puste pola na karcie pracy grupy.
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Bieganie po korytarzu

Bójki miêdzy uczniami

Np. stres

Np. stres



KARTA PRACY DLA GRUPY 3

Pracuj¹c w grupie wymyœlcie konsekwencje wylosowanej przez was sytuacji dla bezpieczeñstwa
i zdrowia waszego oraz innych osób. Swoje propozycje wpiszcie w puste pola na karcie pracy grupy.

KARTA PRACY DLA GRUPY 4

Pracuj¹c w grupie wymyœlcie konsekwencje wylosowanej przez was sytuacji dla bezpieczeñstwa
i zdrowia waszego oraz innych osób. Swoje propozycje wpiszcie w puste pola na karcie pracy grupy.

KARTA PRACY DLA GRUPY 5

Pracuj¹c w grupie wymyœlcie konsekwencje wylosowanej przez was sytuacji dla bezpieczeñstwa
i zdrowia waszego oraz innych osób. Swoje propozycje wpiszcie w puste pola na karcie pracy grupy.
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U¿ywanie zepsutych urz¹dzeñ

Np. stres

Krzyki i wrzaski w szkole

Np. stres

Palenie tytoniu, narkotyki

Np. stres




