
LEKCJA 5

Temat: Sposoby zapobiegania zagrożeniom
w różnych sytuacjach

Formy realizacji:
• œcie¿ka miêdzyprzedmiotowa.

Cele szczegółowe:
• podsumowanie i uzupe³nienie wiadomoœci dotycz¹cych bezpieczeñstwa w sytuacjach ¿ycia codziennego.

Cele operacyjne:
Po zakoñczeniu jednostki lekcyjnej uczeñ powinien umieæ:

• powi¹zaæ wiedzê z ró¿nych dziedzin,
• omówiæ zasady bezpiecznego zachowania,
• propagowaæ bezpieczne wzorce zachowania.

Metody nauczania: 
• praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze papieru,
• pisaki,
• taœma do przyklejania.

Formy aktywizacji uczniów: 
• praca w grupach.

Spis foliogramów

Nr Tytu³
17. Analiza zagro¿eñ ze strony przyrody i sposobów zabezpieczenia siê przed nimi.
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MODUŁ II



PLAN ZAJĘĆ ZE WSKAZÓWKAMI METODYCZNYMI

L.p. Czynnoœci Czas *

1. Zwyczajowe czynnoœci wstêpne (przywitanie, sprawdzenie obecnoœci, zapoznanie
z tematem lekcji itp.). 1 min.

2. Podzia³ na grupy. Tematy pracy w grupach mo¿na wybraæ z zaproponowanych
lub dobraæ w zale¿noœci od zespo³u klasowego. Tematy mog¹ byæ przydzielone
do grup lub wylosowane z uprzednio przygotowanych.Proponowane tematy do pracy
w grupach:
1) Wybierasz siê w gronie kilku znajomych na:

• wycieczkê w góry,
• zwiedzanie miasta,
• wycieczkê rowerow¹,
• wypoczynek nad wod¹,
• zawody sportowe na otwartej przestrzeni (jako zawodnik lub jako kibic),
• koncert na stadionie itp.

Jest ³adna pogoda, lecz wczoraj w telewizji zapowiadano opady, wiatr i burze.
Pomyœl, co mo¿e ci tam zagra¿aæ, i zaplanuj konieczne œrodki ostro¿noœci
i ewentualne kroki, jakie podejmiesz, by zabezpieczyæ innych i siebie.

Lub

2) Rodzice chc¹, byœ dzisiaj pomaga³ im w pracy:
•  w polu,
•  w ogrodzie,
•  na dzia³ce.

Wczoraj wieczorem wia³ zimny wiatr, a i dzisiaj pogoda jest niepewna. Pomyœl,
co mo¿e ci tam zagra¿aæ, i zaplanuj konieczne œrodki ostro¿noœci i ewentualne kroki,
jakie podejmiesz, by zabezpieczyæ innych i siebie.

Grupy przygotowuj¹ propozycje na arkuszach papieru, oraz krótkie wypowiedzi
na temat przyjêtych rozwi¹zañ (lider wybrany przez grupê lub kilka osób z grupy).
Pomocny w pracy grupowej mo¿e byæ foliogram nr 17, który powinien byæ
prezentowany podczas pracy w grupach.

3. Prezentacje.
Powinny one wskazywaæ zagro¿enia bezpoœrednie, zjawiska towarzysz¹ce
(wp³ywaj¹ce na bezpieczeñstwo), zabezpieczenie i zasady zachowania
(w konkretnej sytuacji). Ka¿d¹ prezentacjê powinno zakoñczyæ podsumowanie
i odpowiedzi na pytania zadawane przez kolegów cz³onkom grupy prezentuj¹cej.

4. Podsumowanie. Mo¿na zebraæ i skomentowaæ najciekawsze prezentacje
i koniecznie odpowiedzieæ na zadawane przez uczniów pytania.

* Czas przeprowadzenia poszczególnych etapów zajêæ, ze wzglêdu na ich podsumowuj¹cy charakter, powinien byæ regulowany
w zale¿noœci od potrzeb. Jako notatkê z lekcji mo¿na zaproponowaæ powielenie powsta³ych na zajêciach plakatów dla wszystkich
uczniów, np. po uprzednim ich opracowaniu na zajêciach informatyki.
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ZAGROŻENIA JEDNOSTKI ZE STRONY PRZYRODY...




