
Temat IV:

Ja i Kubuœ w ³azience

Czas: 15-20 min.

Cele ogólne: 

1) Kszta³towanie postaw uwa¿noœci i ostro¿noœci.
2) Kszta³towanie umiejêtnoœci przeciwdzia³ania zagro¿eniom.

Po zakoñczonej lekcji dziecko:

1) Potrafi wymieniæ mo¿liwe konsekwencje zwi¹zane z rozlewaniem p³ynów lub 
pozostawianiem przedmiotów na pod³odze.

2) Potrafi wskazaæ w³aœciwy sposób postêpowania w momencie, gdy coœ jest rozlane 
lub le¿y na pod³odze.

Pomoce: historyjka obrazkowa nr 1, napisy do eksponowania w klasie, ilustracja nr 3.
 

PRZEBIEG ZAJÊÆ:

Pokazujemy uczniom ilustracjê nr 3 i czytamy, co ma do powiedzenia Kubuœ:

Gdy by³em dzisiaj w ³azience szkolnej skrêci³em sobie nogê, Potem pani pielêgniarka 
zadzwoni³a po moj¹ mamê i pojecha³em do lekarza, który usztywni³ nogê banda¿ami. Teraz 
mogê tylko popatrzeæ, jak inne dzieci siê bawi¹. Nie jest to zbyt przyjemne. Jeœli chcecie 
wiedzieæ, co dok³adnie siê sta³o, zróbcie przygotowane dla was æwiczenie.

1. Co siê przydarzy³o Kubusiowi?

Ilustracja nr 3
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2. Historyjka obrazkowa do u³o¿enia.

3. Mamy w³asne doœwiadczenia.

4. Podsumowanie.

5. Zadanie.

Nastêpnie dzieci uk³adaj¹ historyjkê obrazkow¹.
Obrazki w historyjce dotycz¹:

1) Dzieci myj¹ rêce w ³azience i 
rozlewaj¹ przy tym wodê na 
pod³ogê.

2) Odchodz¹, a na pod³odze zostaje 
mokra plama

3) Kubuœ wchodzi do ³azienki, nie 
patrzy pod nogi.

4) Przewraca siê na mokrej plamie.
5) Pani nauczycielka prowadzi Kubusia 

do gabinetu Pani pielêgniarki
6) Kubuœ ma zawiniêt¹ nogê w kostce. 

Stoi na podwórku i patrzy jak inne 
dzieci graj¹ w klasy.

Po u³o¿eniu historyjki prowadz¹cy prosi 
uczniów, aby opowiedzieli co przedstawia 
historyjka, co siê wydarzy³o. A nastêpnie 
pyta uczniów:

- Jaki b³¹d pope³ni³ Kubuœ?
- A jaki b³¹d pope³ni³o inne dziecko? 
- Jakich zasad bezpieczeñstwa nie przestrzega³y dzieci?
- Co powinno zrobiæ dziecko, które rozla³o wodê?
- Gdzie jeszcze rozlany p³yn mo¿e byæ niebezpieczny?
- Jakich innych rzeczy nie nale¿y upuszczaæ na pod³ogê? (myd³o, skórki od banan, itp.)

Dajemy uczniom okazjê do podzielenia siê w³asnymi doœwiadczeniami. Pytamy np.: 
- A jak wy zachowujecie siê w ³azience?
- Czy komuœ zdarzy³o siê coœ rozlaæ na pod³ogê, jak siê potem zachowa³?
- Co robicie, gdy na pod³odze le¿¹ papierki?

Pytamy dzieci, czego nauczy³y siê w dzisiejszym dniu.
Gdy dzieci podadz¹ odpowiedzi nauczyciel czytamy, czego nauczy³ siê Kubuœ, a nastêpnie 
eksponujemy w klasie zdania:

 

Dzieci maj¹ za zadanie w dniu dzisiejszym zwracaæ uwagê, czy na pod³odze nie le¿¹ 
jakiekolwiek przedmioty, przez które mo¿na siê przewróciæ. Jeœli jakieœ znajd¹ to sprz¹taj¹ je. 
Z przeprowadzonej akcji zdadz¹ relacjê w dniu nastêpnym. 

„ Gdy rozlejê coœ na pod³odze, natychmiast to wycieram, aby nikt siê nie poœlizn¹³”

„Gdy upuszczê coœ na pod³ogê natychmiast to podnoszê”
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Temat V:

Ja i Kubuœ w bibliotece

Czas: 15-20 min.

Cele ogólne:

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

Po zakoñczonej lekcji dziecko:

1) Potrafi wymieniæ mo¿liwe konsekwencje zwi¹zane z wchodzeniem na szafki. 
2) Pamiêta i¿ bezpiecznym sposobem na dostanie czegoœ z pó³ki, która jest wysoko, 

jest poproszenie o pomoc osoby doros³ej.

Pomoce: historyjka, zdanie do eksponowania w klasie, ilustracja nr 4.

PRZEBIEG ZAJÊÆ:

Pokazujemy uczniom ilustracjê nr 4 a nastêpnie czytamy historyjkê:

Lubiê czytaæ, dlatego bywam w bibliotece czêstym goœciem. Ksi¹¿ka, któr¹ chcia³em 
dzisiaj wypo¿yczyæ le¿a³a na najwy¿szej pó³ce. Mog³em poprosiæ pani¹ bibliotekarkê, 
aby mi ja poda³a, ale nie chcia³em czekaæ, a¿ skoñczy zajmowaæ siê innymi dzieæmi. 
Pomyœla³em sobie, ¿e oprê siê stop¹ o ni¿sz¹ pó³kê i w ten sposób dosiêgnê potrzebn¹ 
ksi¹¿kê. Zrobi³em tak jak pomyœla³em i …okaza³o siê, ¿e to nie by³ dobry pomys³. 
Pólka zachwia³a siê, spad³em a ksi¹¿ki polecia³y na mnie. Teraz jestem ca³y 
pot³uczony i czekam w gabinecie pani pielêgniarki na przyjazd mojej mamy.

1. Co siê przydarzy³o Kubusiowi w bibliotece?

Ilustracja nr 4
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Po przeczytaniu historyjki pytamy uczniów:

- Jaki b³¹d pope³ni³ Kubuœ? Jakich zasad bezpieczeñstwa nie przestrzega³?
- Co powinien zrobiæ, aby dostaæ tê ksi¹¿kê?
- Dlaczego nie powinno siê wchodziæ na szafki? Czy to dotyczy tylko biblioteki?

Dzieci maj¹ okazjê wymieniæ swoje doœwiadczenia. Pytamy:

- A jak dzieci w naszej szkole zachowuj¹ siê w bibliotece? Czy widzieliœcie jakieœ 
niebezpieczne sytuacje? Mo¿e w innych miejscach ni¿ biblioteka?

- Jakie inne niebezpieczne zachowania mog¹ siê zdarzyæ w bibliotece? (opieranie 
siê o pó³ki)

- Jak jeszcze nale¿y zachowywaæ siê w bibliotece, jakie s¹ zasady grzecznego 
zachowania w bibliotece?

Pytamy dzieci, czego nauczy³ siê Kubuœ w dzisiejszym dniu. Gdy dzieci podadz¹ 
odpowiedzi czytamy, co na ten temat s¹dzi Kubuœ i eksponuje przy plakacie z Kubusiem 
zdanie:

Przypominamy dzieciom, ¿e w ró¿nych miejscach w szkole obowi¹zuj¹ regulaminy, czyli 
zasady zachowania. W bibliotece te¿ jest taki regulamin. Zadaniem uczniów jest odnalezienie 
regulaminu w bibliotece i zapoznanie siê z nim. Porozmawiamy o tym w dniu nastêpnym. 
Dzieci mog¹ poprosiæ Pani¹ bibliotekarkê o pomoc w zrozumieniu regulaminu lub rodzica. 

2. Mamy w³asne doœwiadczenia. 

3. Podsumowanie.

4. Zadanie.

„Gdy chcê zdj¹æ coœ z pó³ki, która jest wysoko proszê o pomoc nauczyciela”
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Temat VI:

Ja i Kubuœ na lekcji W-F

Czas: 25-30 min.

Cele ogólne:

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

Po zakoñczonej lekcji dziecko:

1) Potrafi wymieniæ mo¿liwe zagro¿enia zwi¹zane z lekcj¹ w-f.
2) Pamiêta, i¿ nie mo¿na wchodziæ na boisko, gdy inne dzieci maj¹ w-f lub na nim 

graj¹.

Pomoce: puzzle, napis do eksponowania w klasie, ilustracja.

PRZEBIEG ZAJÊÆ:

Pokazujemy dzieciom ilustracjê nr 5 i czytamy, co ma do powiedzenia Kubuœ:

Nie op³aca siê byæ nieostro¿nym. Przez moj¹ nieostro¿noœæ mia³em dzisiaj wypadek na lekcji 
w-fu. Teraz siedzê z rozbitym nosem i patrzê jak inne dzieci œwietnie siê bawi¹ graj¹c w pi³kê. 
Zanim opowiem wam, co tym razem mi siê przytrafi³o pomyœlcie, co takiego mog³em zrobiæ i 
co mog³o siê wydarzyæ?

1. Co siê przytrafi³o Kubusiowi? (Przewidujemy zagro¿enia).

Ilustracja nr 5
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Prosimy dzieci o to, aby zastanowi³y siê jakie niebezpieczeñstwa czekaj¹ na dzieci, na lekcji 
w-f. Mo¿emy naprowadzaæ dzieci pytaniami pomocniczymi.
Dzieci podaj¹ ró¿ne mo¿liwoœci: (ktoœ wpad³ na Kubusia gdy bieg³ z pi³¹, Kubuœ spad³ z 
drabinek, Kubuœ nie uwa¿a³ i  wpad³ na inne dziecko, przewróci³ siê,  gdy bieg³ z pi³k¹, zderzy³ 
siê z innym dzieckiem, gdy biegli do pi³ki; ktoœ rzuci³ w Kubusia pi³k¹; Kubuœ 
wszed³ na boisko, gdy inni grali i zosta³ uderzony pi³k¹, itp.

Wskazówka dla prowadz¹cego:
Gdy uczniowie podaj¹ ró¿ne mo¿liwoœci niepomyœlnych wydarzeñ 
dbamy o to, aby dzieci powi¹za³y te wydarzenia z zachowaniami. 
Np.: jeœli dzieci mówi¹, ¿e „Kubuœ móg³ siê przewróciæ”, 
dopytujemy dlaczego móg³ siê przewróciæ? Móg³ zaczepiæ o nogê 
innego dziecka, móg³ mieæ rozwi¹zane sznurówki, itp.

Dzieci dziel¹ siê w³asnymi doœwiadczeniami z lekcji w-f, opowiadaj¹ o wypadkach, jakie im 
siê przydarzy³y, czy uwa¿aj¹ na w-fie, czy inni uwa¿aj¹, czy widzieli jakieœ niebezpieczne 
sytuacje.

Dzieci odkrywaj¹, co przydarzy³o siê Kubusiowi uk³adaj¹c w parach puzzle.

2. Mamy w³asne doœwiadczenia.

3. Rozwi¹zanie zagadki  wypadek Kubusia.
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Po u³o¿eniu puzzli pytamy dzieci:

- Co siê przydarzy³o Kubusiowi?
- Jaki b³¹d pope³ni³ Kubuœ? Jakich zasad bezpieczeñstwa nie przestrzega³?
- Czego nauczy³ siê Kubuœ w dzisiejszym dniu? Czego nauczy³y siê dzieci.

A nastêpnie eksponujemy w klasie napis:

Dzieci maj¹ za zadanie na najbli¿szej lekcji w-f przyjrzeæ siê swojemu zachowaniu i 
zachowaniu innych dzieci. Czy ka¿dy zachowuje zasady bezpieczeñstwa, jakie zasady s¹ 
³amane? Zapowiadamy, i¿ porozmawiamy o tym z uczniami na nastêpny dzieñ. 

Wskazówka dla prowadz¹cego:
Na najbli¿szej lekcji w-f w sali gimnastycznej warto poœwiêciæ czêœæ pocz¹tkow¹ 
zajêæ na zapoznanie dzieci z regulaminem obowi¹zuj¹cym na sali.

„Gdy dzieci graj¹ w pi³kê uwa¿am, aby nie zostaæ ni¹ uderzony”

4. Zadanie.
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Temat VII:

Ja i Kubuœ w klasie - cd.

Czas: 20-25 min

Cele ogólne:

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

Po zakoñczonej lekcji dziecko:

1) Potrafi wymieniæ zasady bezpiecznego zachowania w klasie.
2) Potrafi wskazaæ mo¿liwe konsekwencje chodzenia z rozwi¹zanymi sznurówkami.
3) Potrafi wskazaæ mo¿liwe konsekwencje zwi¹zane z braniem do ust ró¿nych 

przedmiotów. 
4) Rozumie, i¿ nie nale¿y wychodziæ z klasy bez zgody nauczyciela.

Pomoce: arkusz do æwiczeñ nr 2, ilustracja nr 6, zdania do eksponowania w klasie.

PRZEBIEG ZAJÊÆ:

Pokazujemy dzieciom ilustracjê nr 6 zadowolonego, uœmiechniêtego Kubusia., a nastêpnie 
czytamy:

Dzisiaj mam dobry dzieñ. Od rana pamiêtam o zachowywaniu zasad bezpieczeñstwa. Jestem 
ostro¿ny, uwa¿am na to, co robiê. Nie biegam tylko chodzê, nie rzucam przedmiotami tylko je 
podajê, nie biorê do ust ¿adnych przedmiotów, mam zawi¹zane sznurówki. Dlatego nic mnie 
dzisiaj z³ego nie spotka³o, ani innych przeze mnie. Rozwi¹zuj¹c æwiczenie dowiecie siê lepiej, 
jak wygl¹da moje dobre zachowanie w szkole. Powiem tylko, ¿e jestem zadowolony.

1. Ca³kiem zadowolony Kubuœ.

Ilustracja nr 6
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Zanim dzieci przyst¹pi¹ do æwiczenia pytamy uczniów:

- Jak w dniu dzisiejszym zachowuje siê Kubuœ?
- Dlaczego jest wa¿ne, aby chodziæ z zawi¹zanymi sznurówkami? Gdzie powinno siê 

mieæ zawi¹zane sznurówki?
- Dlaczego nie bierzemy ¿adnych przedmiotów do ust?

Dzieci otrzymuj¹ arkusz do æwiczeñ nr 2, na którym napisane s¹ zdania z bezpiecznymi i 
niebezpiecznymi zachowaniami w klasie. Zadaniem dzieci jest pomalowanie zdañ opisuj¹cych 
bezpieczne zachowania na zielono, a niebezpieczne na czerwono. Aby prawid³owo wykonaæ 
æwiczenie, dzieci korzystaj¹ z pomocy: prawid³owo wype³nionego formularza, który jest na 
biurku nauczyciela. W prawid³owym arkuszu zdania s¹ w³aœciwie pomalowane jednak 
przemieszczone. 
Po zakoñczeniu æwiczenia dzieci kolejno odczytuj¹ wyniki, uzasadniaj¹c, dlaczego jedno 
zachowanie jest bezpieczne, a drugie nie. 

Wskazówka dla prowadz¹cego:
Dzieciom dano mo¿liwoœæ sprawdzenia rozwi¹zania, przed zamalowaniem zdania, 
aby ich rozwi¹zania by³y od razu prawid³owe. Oszczêdza to czas, który inaczej 
by³by potrzebny na poprawianie arkuszy, oraz zapobiega utrwalaniu siê b³êdnych 
rozwi¹zañ w pamiêci dzieci. Nale¿y zachêcaæ uczniów do korzystania z pomocy. 
Prawid³owy formularz powinien le¿eæ na biurku nauczyciela, albo w innym miejscu 
oddalonym od ³awki uczniów. Koniecznoœæ podejœcia do arkusza, który jest jeden, 
powoduje, ¿e dzieci najpierw zastanawiaj¹ siê nad rozwi¹zaniem i sprawdzaj¹ je 
tylko w razie w¹tpliwoœci.

Nauczyciel pyta dzieci, co zapamiêta³y z dzisiejszej lekcji. 

A nastêpnie eksponuje w klasie zdania:

Dzieci maj¹ za zadanie przypomnieæ sobie kontrakt klasowy, a nastêpnie przyjrzeæ siê  
swojemu zachowaniu w klasie i zachowaniu innych dzieci. Czy ka¿dy zachowuje zasady 
kontraktu i bezpieczeñstwa, jakie zasady s¹ ³amane? Zapowiadamy dzieciom, ¿e nastêpnego 
dnia poprosimy ich o zdanie relacji z wykonania zadania. 

2. Æwiczenie w parach.

3. Podsumowanie. 

4. Zadanie.

„Jestem grzeczny, dlatego z klasy wychodzê tylko za zgod¹ pani nauczycielki”

„Jestem uwa¿ny, dlatego chodzê zawsze z zawi¹zanymi sznurówkami”

„Jestem m¹dry, dlatego nie biorê do ust ¿adnych przedmiotów”

Ta zasada, za zgod¹ dzieci mo¿e staæ siê elementem kontraktu klasowego.
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