
Wprowadzenie

Cele nadrzêdne programu:
 
1. Zwrócenie uwagi dzieci na sytuacje niebezpieczne i niebezpieczne zachowania,

- dziecko rozpoznaje sytuacje niebezpieczne oraz potrafi okreœliæ niebezpieczne 
zachowania.

2. Przygotowanie dzieci do samoobserwacji i samokontroli zachowañ,

- dziecko dokonuje adekwatnej samooceny w³asnego postêpowania oraz potrafi 
przyznaæ siê do niew³aœciwych, niebezpiecznych zachowañ oraz stopniowo 
nabywa i utwierdza siê w umiejêtnoœci samokontroli, czyli zastêpuje zachowania 
niebezpieczne  bezpiecznymi.

3. Zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom dzieci oraz przeciwdzia³anie zagro¿eniom 
pojawiaj¹cym siê w szkole:

- w klasie, 
- w œwietlicy, 
- w sto³ówce, 
- na korytarzu, 
- na lekcji w-fu, na boisku,
- w szatni,
- w ³azience, 
- w bibliotece.

Za³o¿enia programu,

Czyli: Co warto wiedzieæ na pocz¹tek?
  
1. Ramy programu:

Zadania programu s¹ dostosowane do mo¿liwoœci rozwojowych dzieci z klas I-III.

Program zawiera:

- dok³adne opisy przygotowanych zajêæ lekcyjnych (szczegó³owe konspekty)
- pomoce do tych zajêæ
- wskazówki dla prowadz¹cych, czyli: wyjaœnienia, rady jak rozwi¹zaæ niektóre 

pojawiaj¹ce siê typowe problemy na poszczególnych lekcjach. 

Czas: 

Program obejmuje czas 1 roku szkolnego i obejmuje 14 jednostek lekcyjnych realizowanych w 
ok. 1 - 2 tygodniowych odstêpach. 
Na pojedyncze zajêcia przeznaczono od 20 do 50 min. 
Zastosowane œrodki dydaktyczne zosta³y dobrane w taki sposób, aby lekcja nie by³y d³ugie. 
Zdajemy sobie sprawê, i¿ czas, który nauczyciel mo¿e przeznaczyæ na lekcje dotycz¹ce bhp nie 
jest nieograniczony. Krótkie zajêcia, trwaj¹ce 20 -30 min. pozwalaj¹ równie¿ na maksymalne 
wykorzystanie mo¿liwoœci skupienia uwagi dzieci w tym wieku.
 
Zajêcia podsumowuj¹ce s¹ po³¹czone z konkursem plastycznym, dlatego s¹ d³u¿sze  90 minut.
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2. Postaæ przewodnia: Kubuœ.  

Program posiada postaæ przewodni¹. Jest ni¹ 
Kubuœ. Kubuœ jest ch³opcem, który ma 9 lat i 
uczêszcza do klasy 3-ciej. Jest wiêc nieco 
starszy (w przypadku kl. III jest rówieœnikiem) 
i silniejszy od dzieci, dlatego zd¹¿y³ ju¿ 
poznaæ na „w³asnej skórze” jak wa¿ne jest 
przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa w szkole. 
Kubuœ ma zamiar podzieliæ siê z dzieæmi 
swoim doœwiadczeniem, a pomo¿e mu w tym 
nauczyciel. 

3. Identyfikacja z postaci¹ przewodni¹. 

Program ma na celu kszta³towanie postaw 
dzieci: uwa¿noœci, ostro¿noœci, samooceny 
oraz samokontroli zachowañ poprzez 
identyfikacjê z postaci¹ przewodni¹. 
Identyfikacja dzieci z postaci¹ Kubusia 
pomo¿e im w prze¿ywaniu jego przygód (w 
tym konsekwencji niepo¿¹danych zachowañ 
oraz d¹¿enie do ich poprawy) jak swoich 
w³asnych, oraz u³atwi przyswajanie 
przekazywanych przez Kubusia „m¹droœci”. 
Identyfikacja z postaci¹ ma czêœciowo zast¹piæ funkcjê uczenia siê na w³asnych b³êdach. 
Kubuœ jest postaci¹, która powinna zaimponowaæ uczniom: jest od nich starszy, jest aktywny, 
lubiany, ciekawy œwiata, pokonuje w³asne trudnoœci i osi¹ga w tym sukcesy, ma modne 
atrybuty: modn¹ fryzurê, jest modnie ubrany. Upodobania Kubusia s¹ takie jak innych dzieci: 
lubi graæ w pi³kê, jeœæ lody, itp.
Kubuœ ma swoje pozytywne cechy, z którymi powinny identyfikowaæ siê dzieci, ma równie¿ 
cechy negatywne: bywa nieostro¿ny, nieuwa¿ny, czasami nie zastanawia siê nad swoim 
zachowaniem i ponosi tego konsekwencje. Kubuœ nauczy³ siê byæ ostro¿ny, uwa¿ny, 
zachowywaæ bezpieczeñstwo - pragnie nauczyæ tego dzieci. 

4. Program pokazuje realne zagro¿enia.

W programie uwzglêdniono niebezpieczne zachowania dzieci, które czêsto prowadz¹ do 
wypadków w szkole, jak równie¿ miejsca, w których te wypadki siê zdarzaj¹.  Dzieci maj¹ 
okazje zobaczyæ na przyk³adzie Kubusia konsekwencje nieostro¿nych posuniêæ. Obserwuj¹ 
równie¿ w³aœciwe postêpowanie po wypadku oraz zastanawiaj¹ siê, w jaki sposób mog¹ 
wypadkom przeciwdzia³aæ.

5. Program zaznajamia dzieci z zasadami tworzenia i przestrzegania kontraktów i 
regulaminów.

Obcowanie z kontraktem/regulaminem jest sta³ym elementem programu. Dzieci maj¹ okazjê 
do tworzenia w³asnego kodeksu postêpowania, który bêdzie uwzglêdnia³ zasady akceptowane 
przez uczniów i nauczyciela. 
Zalet¹ programu jest to, i¿ tworzenie regulaminu nie jest zdarzeniem jednorazowym. Jest 
raczej dynamicznym procesem, w którym po utworzeniu podstawowej wersji kontraktu 
klasowego, jest on nastêpnie wg potrzeb uzupe³niany, zmieniany. Dziêki temu kontakt staje siê 
bardziej funkcjonalny. Poznawanie i pos³ugiwanie siê regulaminami z ró¿nych miejsc w szkole 
jest uwzglêdnione równie¿ w zadaniach poza lekcyjnych dla uczniów. 
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6. Wa¿nym elementem programu s¹ rozmowy o codziennych doœwiadczeniach uczniów.

Dzieci maj¹ okazjê na przyk³adzie zachowania Kubusia zweryfikowaæ swoje codzienne 
postêpowanie. Nauczyciel realizuj¹c program pomaga dzieciom dojœæ do odpowiednich 
wniosków dotycz¹cych w³asnych zachowañ dzieci oraz motywuje uczniów do pracy nad 
zmian¹ swoich zachowañ. 

7. Praca w parach.
Wiêkszoœæ æwiczeñ w programie zosta³a przewidziana jako praca w parach, ze wzglêdu na 
integruj¹cy charakter wspólnie wykonywanych zadañ. Jednak wszystkie zadania (oprócz 
grupowych) przewidziane w programie jako praca w parach mog¹ byæ równie¿ wykonywane 
samodzielnie przez uczniów, w zale¿noœci od uznania nauczyciela. 

8. Podsumowanie zajêæ. Ewaluacja. 

Konkurs plastyczny stanowi podsumowanie ca³ego cyklu zajêæ. Mo¿e mieæ postaæ konkursu na 
plakat , rysunek lub album klasowy dotycz¹cy bezpiecznych zachowañ w szkole. 

Formy pracy: grupowa, indywidualna, praca w parach

Metody: problemowe, przypadki, gry dydaktyczne, praktycznego dzia³ania, pogadanka, 
historie sytuacyjne.

Œrodki dydaktyczne: plakat: „fotografia Kubusia”, list i  koperta, gra planszowa, (pionki, 
kostka), naklejki, rysunki ilustruj¹ce Kubusia w ró¿nych sytuacjach, arkusze do æwiczeñ .

Tematy zajêæ: 

I. Temat: Ja i Kubuœ  wprowadzenie do programu, przedstawienie Kubusia.
II. Temat: Tworzymy kodeks postêpowania.
III. Temat: Ja i Kubuœ w klasie.
IV. Temat: Ja i Kubuœ w ³azience. 
V. Temat: Ja i Kubuœ w bibliotece. 
VI. Temat: Ja i Kubuœ na lekcji w-f.
VII. Temat: Ja i Kubuœ w klasie cd.
VIII. Temat: Ja i Kubuœ w szatni. 
IX. Temat: Ja i Kubuœ w sto³ówce.
X. Temat: Ja i Kubuœ na korytarzu. 
XI. Temat: Ja i Kubuœ w œwietlicy.
XII. Temat: Ja i Kubuœ w szkole - przeciwdzia³anie zagro¿eniom.
XIII. Temat: Powtórzenie  gra dydaktyczna.
XIV. Temat: Po¿egnanie Kubusia  konkurs plastyczny.
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Temat I:

Ja i Kubuœ

Czas: 45 - 55 min

Cele ogólne zajêæ:

1) Wprowadzenie do programu.
2) Identyfikacja dzieci z postaci¹ przewodni¹ programu: Kubusiem.
3) Zwrócenie uwagi dzieci na niebezpieczne miejsca w klasie.

Po przeprowadzonych zajêciach dziecko:

1) Pamiêta postaæ Kubusia, potrafi go rozpoznaæ na rysunku. Ma pozytywny stosunek 
emocjonalny do Kubusia.

2) Rozumie, jaka jest rola Kubusia. Rozumie cele prowadzenia programu.
3) Rozumie, co to znaczy zachowywaæ siê w sposób bezpieczny.
4) Potrafi wskazaæ miejsca w klasie, na które nale¿y uwa¿aæ. 

Pomoce: plakat: „fotografia Kubusia”, list od Kubusia w kopercie, arkusze do æwiczeñ, 
naklejki: Tutaj Uwa¿am.

PRZEBIEG ZAJÊÆ:

a) Spotka³a nas niespodzianka. 
Uczniowie dowiaduj¹ siê, ¿e spotka³a ich niespodzianka  otrzymali list od Kubusia. 

b) S³uchamy listu od Kubusia. 
Po wys³uchaniu listu ogl¹daj¹ rysunek lub plakat przedstawiaj¹cy postaæ Kubusia. 

LIST OD KUBUSIA:

1. Przedstawiamy Kubusia.

Witajcie dzieciaki z klasy ....
Mam na imiê Kubuœ i mam 9 lat. Lubiê graæ na komputerze, mama czasami mi na to pozwala, 
gdy odrobiê wszystkie lekcje i wszystkiego siê nauczê. Lubiê te¿ p³ywaæ w basenie, rysowaæ i 
jeœæ lody. Lubiê czytaæ ksi¹¿ki i opowiadaæ ciekawe historie. Mam ma³ego pieska „Lolka” o 
którego muszê dbaæ i m³odsz¹ siostrê Zuziê, która zadaje mi mnóstwo trudnych pytañ. Mam 
wielu przyjació³ w mojej klasie i szkole, ale to dlatego ¿e nauczy³em siê w³aœciwie postêpowaæ: 
przez ostatni rok nie zrobi³em nikomu nic przykrego ani bolesnego. A wczeœniej? Prawdê 
mówi¹c nie uwa¿a³em specjalnie na to co robiê, by³em nieostro¿ny dlatego spotyka³y mnie i 
innych ró¿ne przykre zdarzenia. Ale o tym jeszcze us³yszycie. Pewnie zastanawiacie siê, jak to 
dalej w szkole bêdzie? 
Ja chodzê ju¿ do 3 klasy i wiem, jak wygl¹da ¿ycie w szkole. Wiem, co jest wa¿ne a czego 
nale¿y unikaæ. Wiele nauczy³em siê na w³asnych b³êdach. Dlatego jestem tutaj i chcê wam 
opowiedzieæ o tym co, przytrafia³o mi siê w szkole. S¹ to bardzo ciekawe historie. Bêdziemy 
spotykaæ siê od czasu do czasu przez ca³y rok, wtedy o nich us³yszycie. Teraz zdradzê wam 
pewien sekret: chcê wam pomóc, abyœcie czuli siê w szkole naprawdê dobrze i bezpiecznie. 
Dowiecie siê, jak nale¿y zachowywaæ siê w ró¿nych miejscach: w klasie, na korytarzu, w 
œwietlicy, na boisku, na w-fie, w bibliotece, w szatni, aby nie zrobiæ sobie i innym krzywdy. Ale 
najpierw musimy siê bli¿ej poznaæ, dlatego przys³a³em wam moj¹ fotografiê. Przys³a³em wam 
te¿ zadanie, z którego dowiecie siê, jaki jestem. 

Strona  4



C) Jaki jest Kubuœ?

Zadaniem dzieci jest opowiedzenie, czego dowiedzia³y siê o Kubusiu z przeczytanego listu. 
Przyk³adowe pytania nauczyciela: 

1) Czego dowiedzieliœcie siê o Kubusiu?
2) Jaki jest Kubuœ?
3) Co Kubuœ lubi? Kto w klasie lubi graæ na komputerze.,...tak jak Kubuœ?
4) Jaki kiedyœ by³ Kubuœ?
5) Czy Kubuœ ma du¿o przyjació³? Dlaczego?
6) Czy podoba wam siê Kubuœ? Czy warto mieæ takiego przyjaciela?
7) Po co Kubuœ do was napisa³? Czego Kubuœ chce was nauczyæ?
8) Jak czêsto bêdziemy siê z Kubusiem spotykaæ?

Wskazówka dla prowadz¹cego:
Jeœli dzieci nie potrafi¹ daæ odpowiedzi na któreœ z pytañ, czytamy 
ponownie odpowiedni fragment listu.

Uczniowie s³uchaj¹ podsumowania o Kubusiu. Nauczyciel podkreœla, i¿ razem z Kubusiem 
dzieci bêd¹ uczy³y siê jak bezpiecznie siê zachowywaæ, czyli tak, aby nie zrobiæ krzywdy 
sobie i innym. 

1. Jakie cechy ma Kubuœ?

Dzieci wykonuj¹ w parach æwiczenie, które pomo¿e im odkryæ pozytywne cechy 
Kubusia, a tak¿e swoje. Dzieci otrzymuj¹ kartki z nazwanymi pozytywnymi cechami 
Kubusia oraz, osobno kartki z opisanym zachowaniem odpowiadaj¹cym wymienionym 
cechom. Zadaniem dzieci jest przyporz¹dkowaæ cechy do zachowañ, i przykleiæ na 
arkuszu. 

2. Æwiczenie w parach: pozytywne cechy: moje i Kubusia. 

Arkusz do æwiczeñ nr 1: 

Mam odwagê przyznaæ siê innym,
jeœli zrobiê coœ niew³aœciwego. Jestem:

Zanim coœ zrobiê, staram siê przewidzieæ,
jakie to przyniesie skutki. Jestem:

Uwa¿am, aby nie zrobiæ krzywdy sobie
i innym, zapobiegam wypadkom. Jestem:

Pomagam dzieciom nauczyæ siê
zachowywaæ bezpiecznie. Jestem:

Zmieniam swoje zachowanie,
jeœli jest niew³aœciwe. Jestem:

ODWA¯NY

Cecha

M¥DRY I ROZS¥DNY

ZAPOBIEGLIWY

POMOCNY

PRZEWIDUJ¥CY
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2. Jakie s¹ moje pozytywne cechy?

Ka¿de dziecko wybiera 1 pozytywn¹ cechê z cech Kubusia. Nastêpnie wymienia j¹ i 
uzasadnia, na przyk³adzie swoich konkretnych zachowañ, dlaczego uwa¿a, ¿e ma t¹ 
cechê.

Wskazówka dla prowadz¹cego:
Mo¿e siê zdarzyæ, i¿ ocena swoich cech przez dzieci bêdzie znacz¹co 
odbiega³a od oceny cech dzieci dokonanej przez nauczyciela. Na 
przyk³ad uczeñ, który prezentuje wiele zachowañ nara¿aj¹cych inne 
dzieci na niebezpieczeñstwo uzna siebie za uwa¿nego i ostro¿nego. Nie 
znaczy to, i¿ ocena dziecka jest nieprawdziwa. Dziecko, które jest bardzo 
¿ywe mo¿e mieæ wiele impulsów do gwa³townych i nierozwa¿nych 
zachowañ. Czêœæ z tych impulsów opanowuje, co sprawia, ¿e myœl¹c o 
takich sytuacjach uznaje siebie za opanowanego. Nauczyciel nie 
powinien zaprzeczaæ wybranym cechom dziecka. Jeœli widzi rozbie¿noœæ 
powinien zapytaæ dziecko np.: „czy jest ostro¿ne w ka¿dej sytuacji”. 
Optymalnym wnioskiem, do jakiego mo¿e dojœæ dziecko w takiej sytuacji 
jest to ¿e np. „potrafi byæ uwa¿ne, powinno czêœciej tak postêpowaæ”. 

1) Nauczyciel przypomina uczniom, ¿e Kubuœ bêdzie pomaga³ dzieciom nauczyæ siê 
zachowywaæ w sposób bezpieczny w szkole. Pyta uczniów, co Kubuœ mia³ na myœli 
mówi¹c o postêpowaniu w sposób bezpieczny dla siebie i innych?
Dzieci podaj¹ przyk³ady zachowañ zagra¿aj¹cych, np. bieganie, rzucanie pi³k¹ na 
oœlep oraz zachowañ bezpiecznych, np. ostro¿ne przenoszenie talerza z gor¹ca zup¹.

2) Dzieci dziel¹ siê w³asnymi doœwiadczeniami.

Dzieci znajduj¹ w klasie wszystkie miejsca, które s¹ niebezpieczne, czyli takie, o które mo¿na 
siê uderzyæ, spaœæ z nich, itp. Na te miejsca mo¿na przykleiæ specjalne naklejki, 
przypominaj¹ce o tym, ¿e trzeba na nie uwa¿aæ.  

Wskazówka dla prowadz¹cego: 
Naklejki mo¿na przykleiæ równie¿ poza klas¹, w innych miejscach w szkole. 
Nie nale¿y wykorzystaæ od razu wszystkich naklejek. W przysz³oœci, gdy 
zdarzy siê jakiœ drobny wypadek mo¿na wraz z uczniami przykleiæ naklejkê 
w nowo odkrytym, niebezpiecznym miejscu.

Na zakoñczenie nauczyciel eksponuje w klasie plakat przedstawiaj¹cy Kubusia oraz jeden z 
wype³nionych przez dzieci arkuszy dotycz¹cych cech Kubusia (obok fotografii).

3. Co to znaczy zachowywaæ siê w sposób bezpieczny?

4. Znajdujemy miejsca w klasie, na które bêdziemy uwa¿aæ.

5. Zakoñczenie.

TUTAJ UWA¯AM!
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Temat II:

Tworzymy Kodeks Postêpowania

Czas: 25-30 min.

Cele ogólne:

1) Wprowadzenie pojêcia Kodeks/regulamin.
2) Utworzenie klasowego kodeksu bezpiecznego postêpowania.

Po zakoñczonych zajêciach:

1) Dzieci wiedz¹ czym jest kodeks/regulamin.
2) Dzieci potrafi¹ wskazaæ miejsca w szkole, w których obowi¹zuj¹ regulaminy.
3) Znaj¹ klasowy kodeks bezpiecznego postêpowania.

Pomoce: Ilustracja nr 2, du¿y arkusz papieru, flamastry.

PRZEBIEG ZAJÊÆ:

Przypominamy uczniom, ¿e Kubuœ bêdzie pomaga³ im nauczyæ siê zachowywaæ w sposób 
bezpieczny w szkole. Pytamy uczniów, co Kubuœ mia³ na myœli mówi¹c o postêpowaniu w 
sposób bezpieczny dla siebie i innych?
Dzieci podaj¹ przyk³ady zachowañ zagra¿aj¹cych, np. bieganie, rzucanie pi³k¹ na oœlep, itp.

Pytamy uczniów sk¹d wiedz¹, jak nale¿y siê zachowaæ w ró¿nych miejscach, np. w bibliotece, 
w sto³ówce? 
O tym, jak nale¿y siê zachowaæ w ró¿nych miejscach mo¿emy siê dowiedzieæ z Kodeksów 
postêpowania (albo regulaminów). Kodeksy s¹ wywieszone w ró¿nych miejscach w szkole i 
mówi¹ dzieciom, w jaki sposób powinny siê zachowywaæ w miejscu, gdzie jest taki kodeks, 
aby wszystkie dzieci dobrze siê ze sob¹ czu³y i nikt nie zrobi³ sobie krzywdy. 

Pytamy uczniów:

1) Czy widzieliœcie ju¿ w szkole jakiœ kodeks? 
2) Gdzie? Co jest w nim napisane?

Wskazówka dla prowadz¹cego:
Jeœli mamy tak¹ mo¿liwoœæ mo¿emy zaprowadziæ dzieci do jednego 
miejsca w szkole, np. sto³ówka, gdzie jest wywieszony kodeks lub 
regulamin postêpowania, (ewentualnie przynosimy do klasy przyk³adowy 
kodeks), czytamy dzieciom punkty regulaminu. Bêdzie to szczególnie 
pomocne dla dzieci z klas pierwszych, które mog¹ mieæ k³opoty w 
samodzielnym odnalezieniu kodeksów w szkole. 

3) A czy my w klasie mamy ju¿ taki kodeks?

1. Przypominamy rolê Kubusia.

2. Czym jest KODEKS?
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3. Nasz w³asny kodeks.

4. Zadanie.

 
  
Je¿eli mamy w klasie kodeks przypominamy go dzieciom. Pytamy, czy chc¹ zawrzeæ w nim 
jakieœ kolejne punkty.
Jeœli nie mamy kodeksu Tworzymy go razem z uczniami. Pierwszy pomys³ podaje nauczyciel, 
prosi dzieci o kolejne, uzupe³nia listê. Zostawiamy wolne miejsce na wypadek, gdyby z 
czasem pojawi³y siê nowe pomys³y. 

Dzieci maj¹ za zadanie odszukaæ w szkole miejsca, gdzie s¹ powieszone kodeksy lub 
regulaminy, przeczytaæ je i zapoznaæ siê z nimi. Przypominamy dzieciom, i¿ w razie k³opotów 
ze znalezieniem i przeczytaniem kodeksu mog¹ poprosiæ o pomoc osobê doros³¹ (nauczyciela, 
rodzica, bibliotekarkê, itp.).  Zapowiadamy dzieciom, i¿ porozmawiamy o tym nastêpnego 
dnia. 

Strona  8



Temat III:

Ja i Kubuœ w klasie

Czas: 15-20 min.

Cele ogólne zajêæ:

1) Kszta³towanie postaw: uwa¿noœci i ostro¿noœci
2) Rozwijanie umiejêtnoœci przewidywania konsekwencji w³asnych zachowañ.

Po przeprowadzonych zajêciach uczeñ:

1) Potrafi wymieniæ mo¿liwe konsekwencje zwi¹zane z rzucaniem w innych 
jakimikolwiek przedmiotami. 

2) Pamiêta, i¿ ka¿dy wypadek nale¿y natychmiast zg³osiæ nauczycielowi lub 
pielêgniarce szkolnej.

Pomoce: historyjka, ilustracja nr 2, zdania do zawieszenia w klasie.

PRZEBIEG ZAJÊÆ:

Czytamy historyjkê uczniom, a nastêpnie pokazujemy ilustracjê, na której Kubuœ ma czerwone 
i spuchniête oko, jest w swoim pokoju.

Gdy dzisiaj w klasie rysowaliœmy z³ama³ mi siê o³ówek. Zapyta³em Marka, który siedzia³ dwie 
³awki dalej, czy po¿yczy mi swój. Marek zgodzi³ siê, ale powiedzia³:
- „PodejdŸ do mnie, to po¿yczê Ci o³ówek”. 
- „Lepiej mi go rzuæ”  zaproponowa³em, poniewa¿ nie chcia³em wstawaæ z ³awki.
Marek rzuci³ mi o³ówek, ale ja go nie z³apa³em. Zamiast tego dosta³em o³ówkiem w oko. Po 
wypadku natychmiast powiedzia³em o wszystkim pani, a ona zaprowadzi³a mnie do pani 
pielêgniarki, która przemy³a moje oko kroplami. Teraz jestem ju¿ w domu, oko nadal  mnie 
piecze i nie mogê ogl¹daæ telewizji.

1. Co siê przytrafi³o Kubusiowi?

Ilustracja nr 2
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Po przeczytaniu historyjki pytamy uczniów:

1) Jaki b³¹d pope³ni³ Kubuœ?
2) A jego kolega?
3) Jakich zasad bezpieczeñstwa nie przestrzegali ch³opcy?
4) Dlaczego nie wolno rzucaæ przedmiotami?
5) Czy tylko w klasie?

Rozmawiamy z dzieæmi na temat tego, co nale¿y zrobiæ po wypadku. Pytamy uczniów:

- Co zrobi³ Kubuœ po wypadku? 
- Czy ka¿dy wypadek nale¿y zg³osiæ? 

Podkreœlamy, ¿e o ka¿dym wypadku dziecko powinno powiedzieæ Pani lub Pani pielêgniarce. 
A nastêpnie eksponujemy w klasie obok plakatu z Kubusiem zdanie: Gdy mam wypadek 
natychmiast mówiê o tym Pani nauczycielce lub Pani pielêgniarce.

Dajemy dzieciom okazjê do podzielenia siê swoimi doœwiadczeniami. Mo¿emy zapytaæ: 

- A czy wam przytrafi³o siê, ¿e ktoœ rzuci³ w was czymœ? 
- A mo¿e komuœ zdarza siê czymœ rzucaæ?
- Czy ktoœ mia³ wypadek i jak siê zachowa³?

Wskazówka dla prowadz¹cego: 
Niektóre dzieci opowiedz¹ o swoich negatywnych zachowaniach. Prowadz¹cy powinien 
potwierdziæ, i¿ zachowania s¹ niew³aœciwe i poprosiæ dziecko o w³asne wnioski, w jaki sposób 
chce siê zmieniæ, na co bêdzie uwa¿aæ. Nauczyciel mo¿e powiedzieæ, i¿ przyjrzy siê, jak 
dziecku udaje siê wprowadzaæ w „¿ycie” swoje postanowienia. Powinien dbaæ przy tym o 
przyjazn¹ atmosferê zajêæ, która sk³ania do otwartoœci. Nie nale¿y w tym momencie karaæ ani 
potêpiaæ dziecka za jego zachowania.

Pytamy dzieci, czego nauczy³ siê Kubuœ w dzisiejszym dniu. Gdy dzieci podadz¹ odpowiedzi 
czytamy, co ma do powiedzenia sam Kubuœ, a nastêpnie eksponuje na tablicy, obok plakatu 
Kubusia (lub do³¹czamy, jako element kontraktu) zdanie:

Wskazówka dla prowadz¹cego: 
Je¿eli chcemy w³¹czyæ do kontraktu powy¿sze zdanie, pytamy dzieci, 
czy akceptuj¹ takie postêpowanie jako element kontraktu, który bêd¹ 
przestrzegaæ. Stwarza to poczucie, i¿ dzieci s¹ autorami kontraktu, który 
maj¹ przestrzegaæ.

2. Wypadek, a co potem? 

3. A jak my siê zachowujemy?

4. Podsumowanie. 

„Jestem m¹dry, nigdy nie rzucam niczym w kolegów”
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