
LEKCJA 2

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

Aby zapobiegać wypadkom w szkole, należy mieć świadomość źródeł zagrożeń, 
umieć przewidywać ich konsekwencje i wreszcie stworzyć bariery odgradzające 
ucznia od różnorodnych źródeł zagrożeń – bariery techniczne oraz organizacyjne, 
ale również mentalnościowe i osobowościowe, które muszą być kształtowane 
od najmłodszych lat życia.

Formy realizacji (proponowany przedmiot, ścieżka itp.):
• lekcja do dyspozycji wychowawcy,
• plastyka.

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:

• zaprojektowaæ sposoby zapobiegania, unikania lub pokonywania niebezpieczeñstw gro¿¹cych w szkole,
• wymieniæ g³ówne przyczyny powstawania wypadków, 
• opisaæ schemat powstawania wypadków.

Metody nauczania: 
• pogadanka.

Pomoce dydaktyczne:
• foliogram nr 2,
• rzutnik pisma, ekran,
• papier, materia³y piœmiennicze – pisaki, farby, kredki lub inne wed³ug uznania ucznia.

Formy pracy: 
• indywidualna twórczoœæ plastyczna uczniów,
• prezentacja foliogramów.
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PLAN ZAJĘĆ:

1. Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykê lekcji i informuje ich o celach zajêæ.
Nauczyciel przypomina uczniom cele I czêœci zajêæ oraz - poprzez rozmowê i zadawanie pytañ - Ÿród³a zagro¿eñ dla
zdrowia i ¿ycia mog¹ce wyst¹piæ w szkole, a tak¿e ich konsekwencje. Nastêpnie informuje uczniów, ¿e g³ównym celem
aktualnych zajêæ bêdzie przygotowanie plakatów przestrzegaj¹cych innych uczniów w szkole przed gro¿¹cymi im
niebezpieczeñstwami i wskazuj¹cych sposoby zapobiegania nieszczêœciom w wybranych sytuacjach. Uczniowie maj¹
wczuæ siê w role ekspertów i propagatorów bezpiecznych zachowañ w szkole. Prace wykonaj¹ dowoln¹ technik¹. 

2. Æwiczenie nr 1 – indywidualne prace plastyczne uczniów.
Nauczyciel prosi, aby ka¿dy z uczniów wybra³ sobie jedno Ÿród³o niebezpieczeñstwa w szkole, umieszczone wczeœniej
na plakatach grup lub na foliogramie nr 1 i stworzy³ plakat przestrzegaj¹cy innych uczniów przed danym zagro¿eniem
lub promuj¹cy bezpieczne zachowanie siê w obliczu tego zagro¿enia.

3. Podsumowanie pracy uczniów – zorganizowanie wystawy prac uczniowskich w klasie. Nauczyciel dokonuje przegl¹du
prac, w razie w¹tpliwoœci dopytuje autora o intencje i prosi o dodatkowe wyjaœnienia. Najciekawsze prace, byæ mo¿e
po ich dopracowaniu po zajêciach w domu, powinno siê zaprezentowaæ szerszemu gronu uczniów i nauczycieli
(np. organizuj¹c wystawê).

4. Pogadanka podsumowuj¹ca – Nauczyciel prezentuje foliogram nr 2 (g³ówne przyczyny powstawania wypadków oraz
najprostszy model wypadku).

5. Zakoñczenie zajêæ: Nauczyciel podsumowuje zajêcia odnosz¹c siê do ich celów oraz wyników pracy grup. Poprzez
pytania kontrolne sprawdza efektywnoœæ przeprowadzonych lekcji 1 i 2. 

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1

Dzia³alnoœæ profilaktyczn¹ w zakresie bezpieczeñstwa w szkole nale¿y rozpocz¹æ od poprawy technicznych warunków
pracy i nauki, czyli usuwania ra¿¹cych zaniedbañ. Bior¹c jednak pod uwagê stan finansów polskiej oœwiaty, który nie
pozwala na szybk¹ modernizacjê bazy szkolnej, nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na czynniki zwi¹zane z zachowaniem
siê cz³owieka. Tam, gdzie s¹ zagro¿enia techniczne, których nie mo¿na z ró¿nych wzglêdów usun¹æ, mo¿emy liczyæ tylko
na zdrowy rozs¹dek ludzi, ich wiedzê, umiejêtnoœci i postawy. Dlatego wa¿ne jest uœwiadamianie uczniom Ÿróde³
zagro¿eñ bezpieczeñstwa w szkole, ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynnik ludzki. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e znacznie
lepiej i taniej jest przewidywaæ zdarzenia niebezpieczne i zapobiegaæ ich wystêpowaniu, ni¿ uczyæ siê na b³êdach cu-
dzych i w³asnych. G³ównymi przyczynami wypadków s¹:

• niew³aœciwa organizacja pracy i niw stosowanie procedur,
• mo¿liwoœæ pope³nienia przez cz³owieka b³êdu.

Wed³ug S³ownika jêzyka polskiego, „wypadek to nieprzyjemne lub nawet tragiczne zdarzenie, zw³aszcza takie, w którym
ktoœ zostaje ranny lub traci ¿ycie.”

Aby powsta³ wypadek, musz¹ wyst¹piæ ³¹cznie trzy elementy: 
1) Ÿród³o zagro¿enia,
2) zagro¿ony obiekt,
3) niedostateczna bariera lub brak barier.

St¹d prosty wniosek, ¿e aby zapobiegaæ wypadkom w szkole nale¿y mieæ œwiadomoœæ Ÿróde³ zagro¿eñ, umieæ
przewidzieæ konsekwencje braku w³aœciwych barier i wreszcie stworzyæ bariery odgradzaj¹ce ucznia od ró¿norodnych
Ÿróde³ zagro¿eñ – bariery techniczne oraz organizacyjne, ale równie¿ mentalnoœciowe i osobowoœciowe, które musz¹ byæ
kszta³towane od najm³odszych lat ¿ycia poprzez wyposa¿anie w wiedzê, kszta³towanie umiejêtnoœci i nawyków przewidy-
wania, unikania, zapobiegania i mo¿liwie sprawnego pokonywania zagro¿eñ oraz stymulowanie poczucia odpowiedzial-
noœci za bezpieczeñstwo innych.
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MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2

PYTANIA KONTROLNE DO LEKCJI 1 – 2  z odpowiedziami

1. Co to jest wypadek? 
OdpowiedŸ: „WYPADEK to nieprzyjemne lub nawet tragiczne zdarzenie, zw³aszcza takie, w którym ktoœ zostaje ranny
lub traci ¿ycie.”

2. Wymieñ trzy Ÿród³a zagro¿eñ bezpieczeñstwa w szkole, podaj do ka¿dego Ÿród³a po kilka propozycji sposobu zapo-
biegania, unikania tego zagro¿enia. Swoje odpowiedzi wpisz w poni¿sz¹ tabelê:

Wzór tabeli z propozycjami odpowiedzi

Lp. �ród³o zagro¿enia w szkole Proponowany sposób zapobiegania, unikania tego zagro¿enia

1. Agresywny uczeñ • staram siê nie reagowaæ na zaczepki,
• w razie ataku wo³am na pomoc kolegów lub inne osoby,
• informujê o sytuacji nauczyciela, rodzica lub inne osoby doros³e,
• przerwy staram siê spêdzaæ w miejscach, gdzie dy¿uruje 

nauczyciel, w wiêkszej grupie kolegów

2. Niesprawny sprzêt szkolny • nie dotykam urz¹dzenia wygl¹daj¹cego podejrzanie,
• informujê nauczyciela lub inn¹ osobê doros³¹ o swoich 

podejrzeniach, obawach,
• zapoznajê siê z instrukcj¹ u¿ytkowania sprzêtu i jej przestrzegam,
• dbam o sprzêt szkolny.

3. Po¿ar • nie u¿ywam zapa³ek i innych przedmiotów mog¹cych 
wznieciæ po¿ar w szkole,

• jak najszybciej informujê osoby doros³e o zauwa¿eniu ognia 
na terenie szko³y,

• w przypadku powstania po¿aru stosujê siê do instrukcji 
przeciwpo¿arowej i do poleceñ doros³ych, zachowujê spokój 
i opuszczam szko³ê.

Proponowana punktacja (zgodnie z wewn¹trzszkolnym systemem oceniania):
Pytanie 1 – 3 pkt.     Pytanie 2 – 3 pkt.     Pytanie 3 – 6 pkt.

Propozycja autora: 

bardzo dobry (5) 11 – 12  pkt.

dobry (4) 9 – 10  pkt.

dostateczny (3) 7 – 8  pkt.

dopuszczaj¹cy (2) 5 – 6  pkt.

niedostateczny (1) 0 – 4  pkt.
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 2

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

Aby zapobiegać wypadkom w szkole, należy mieć świadomość źródeł zagrożeń, 
umieć przewidywać ich konsekwencje i wreszcie stworzyć bariery odgradzające 
ucznia od różnorodnych źródeł zagrożeń – bariery techniczne oraz organizacyjne, 
ale również mentalnościowe i osobowościowe, które muszą być kształtowane 
od najmłodszych lat życia.

PYTANIA KONTROLNE DO LEKCJI 1 – 2

1. Co to jest wypadek? 

2. Wymieñ trzy Ÿród³a zagro¿eñ bezpieczeñstwa w szkole, podaj do ka¿dego Ÿród³a po kilka propozy-
cji sposobu zapobiegania, unikania tego zagro¿enia. Swoje odpowiedzi wpisz w poni¿sz¹ tabelê:

Lp. �ród³o zagro¿enia Proponowany sposób zapobiegania, unikania tego zagro¿enia
w szkole

1. Agresywny uczeñ •
•
•
•
•
•
•
•

2. Niesprawny sprzêt •
szkolny •

•
•
•
•
•
•

3. Po¿ar •
•
•
•
•
•
•
•
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