
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

Strona  18



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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Temat VIII:

Ja i Kubuœ w szatni

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 przepychaniem siê w drzwiach. 
2) Potrafi wskazaæ w³aœciwy sposób przechodzenia przez drzwi, gdy jest siê w grupie.

Pomoce: arkusz do æwiczeñ nr 3, zdanie do eksponowania w klasie, ilustracja nr 7.

PRZEBIEG ZAJÊÆ:

Pokazujemy dzieciom ilustracjê nr 7 oraz czytamy to, co napisa³ Kubuœ do dzieci: 

Spójrzcie na mnie. By³em dzisiaj w szatni i nie uwa¿a³em za bardzo, aby nie zrobiæ sobie 
krzywdy. Inni te¿ nie uwa¿ali. A teraz mam zabanda¿owan¹ rêkê i wcale nie jest to dla mnie 
przyjemne. Jesteœcie ciekawi, co siê wydarzy³o? Sami to odkryjecie, kiedy zrobicie 
przygotowane dla was zadanie. 

1. Co siê przytrafi³o Kubusiowi?

Ilustracja nr 7
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Rozwi¹zanie zagadki: 

Æwiczenie indywidualne lub w parach. 

Dzieci otrzymuj¹ napisane na oddzielnych kartkach zdania opisuj¹ce zdarzenie w szatni. 
Zadaniem dzieci jest u³o¿enie zdañ we w³aœciwej kolejnoœci i odczytanie historii Kubusia. 

1) Wróciliœmy z wycieczki do muzeum.
2) Ca³¹ klas¹ poszliœmy do szatni, aby przebraæ siê przed ostatni¹ lekcj¹.
3) Ka¿dy siê spieszy³, aby byæ pierwszy w szatni, wiêc równoczeœnie dotarliœmy do 

drzwi.
4) Przy wejœciu do naszego boksu przepycha³em siê najbardziej ze wszystkich.
5) Gdy siê tak przepycha³em zaczepi³em rêk¹ o drzwi a dzieci, które napiera³y z ty³u 

popchnê³y mnie do œrodka.
6) Wtedy wykrêci³em sobie rêkê. Powiedzia³em natychmiast o tym Pani, a ona 

zaprowadzi³a mnie do gabinetu pani pielêgniarki. 

Wskazówka dla prowadz¹cego:
Jeœli dzieci nie s¹ pewne kolejnoœci niektórych zdañ mog¹ skorzystaæ z pomocy: 
rozwi¹zania w ksi¹¿ce, która le¿y na biurku nauczyciela. 

Po u³o¿eniu historyjki jedno dziecko, czyta j¹ na g³os. Nastêpnie pytamy:

- Jaki b³¹d pope³ni³ Kubuœ?
- Jaki b³¹d pope³ni³y inne dzieci?
- Jakiej zasady bezpieczeñstwa nie przestrzega³y dzieci?
- Jak nale¿y przechodziæ przez drzwi, kiedy jesteœcie w grupie?
- Jakie inne niebezpieczeñstwa czekaj¹ na dzieci w szatni?

Dzieci wymieniaj¹ swoje doœwiadczenia. Mo¿emy zapytaæ:

- A czy wam przytrafi³o siê coœ niebezpiecznego lub przykrego w szatni?

Pytamy dzieci:

- Czego nauczy³ siê Kubuœ w dzisiejszym dniu? 
- Czy po wypadku zachowa³ siê w³aœciwie? Co zrobi³?

A nastêpnie eksponujemy odpowiednie zdania przy plakacie z Kubusiem lub jako element 
kontraktu:

2. Mamy w³asne doœwiadczenia.

3. Podsumowanie. 

Nastêpnie prowadz¹cy pyta dzieci, na czym polega, ich zdaniem, zachowanie porz¹dku w 
szatni. Jakie niebezpieczeñstwa gro¿¹ dzieciom, jeœli w szatni jest nieporz¹dek (np. rozrzucone 
buty, itd..).

„Przechodz¹c przez drzwi ca³a grup¹ robimy to wolno i w kolejnoœci”

„Ka¿de miejsce, w którym jestem, zostawiam uporz¹dkowane”
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4. Zadanie.

1) Dzieci maj¹ za zadanie dzisiaj po lekcjach przyjrzeæ siê swojemu 
zachowaniu i zachowaniu innych dzieci w szatni. Czy ka¿dy zachowuje 
zasady bezpieczeñstwa, jakie zasady s¹ ³amane? Czy dzieci zachowuj¹ 
porz¹dek w szatni?
Nauczyciel zapowiada, ¿e porozmawia o tym z uczniami na nastêpny dzieñ.
Dzieci opowiedz¹ o tym czy i jak przestrzega³y zasad bezpieczeñstwa oraz 
w jaki sposób zadba³y o porz¹dek w szatni.

2) Je¿eli w szatni znajduje siê regulamin zachowania, dzieci maj¹ za zadanie 
zapoznaæ siê z nim samodzielnie lub prosz¹c o pomoc osobê doros³¹. 
Dzieci maj¹ siê zastanowiæ, co nowego dowiedzia³y siê z regulaminu, czy 
coœ ich zaskoczy³o, mo¿e o czymœ nie myœla³y, nie pamiêta³y. W przypadku 
dzieci z klasy I-szej mo¿emy razem z dzieæmi przeczytaæ i omówiæ 
regulamin po zejœciu do szatni.
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Temat IX:

Ja i Kubuœ w sto³ówce

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 zasady bezpiecznego zachowania siê w sto³ówce.
2) Potrafi wymieniæ zagro¿enia, które s¹ zwi¹zane ze spo¿ywaniem posi³ków w 

sto³ówce szkolnej.

Pomoce: historyjka obrazkowa do u³o¿enia nr 2, zdania do eksponowania w klasie,
ilustracja nr 8.

PRZEBIEG ZAJÊÆ:

 
Dzieci s³uchaj¹ opowieœci Kubusia:

Dzisiaj w sto³ówce mia³em przykry wypadek, gdy¿ zachowywa³em siê bardzo nieostro¿nie. 
Po wypadku powiedzia³em wszystko pani, a ona zaprowadzi³a mnie do pani pielêgniarki. 
Teraz jestem w jej gabinecie. Popatrzcie, jak wygl¹dam. Zanim wszystko wam opowiem 
spróbujcie sami zgadn¹æ, co mi siê sta³o w sto³ówce.

Pokazujemy dzieciom ilustracjê nr 8.

1. Co siê przytrafi³o Kubusiowi? 
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Pytamy uczniów:

- Jakie wypadki mog¹ zdarzyæ siê dzieciom w sto³ówce? Co mog³o staæ siê Kubusiowi? 

Dzieci podaj¹ ró¿ne mo¿liwe wypadki, które mog¹ siê zd¹¿yæ w sto³ówce: ktoœ wpad³ na 
Kubusia z zup¹; Kubuœ wyla³ na siebie zupê; któr¹ niós³ i siê oparzy³; poœlizgn¹³ siê, rozbi³ 
talerz i skaleczy³ szk³em; poci¹gn¹³ za obrus i wyla³ na siebie obiad; ktoœ rzuci³ sztuæcem i 
skaleczy³ Kubusia; mówi³ i œmia³ siê przy jedzeniu, dlatego siê zakrztusi³, itp.

Naprowadzamy dzieci pytaniami. Dbamy o to, aby dzieci powi¹za³y wypadki z nieostro¿nymi 
zachowaniami. Np. w jakiej sytuacji mo¿na siê zakrztusiæ? Kiedy mo¿na siê poœlizn¹æ? Itp.

 
Prosimy dzieci, aby podzieli³y siê w³asnymi doœwiadczeniami ze sto³ówki. Dzieci opowiadaj¹ 
o wypadkach, jakie im siê przydarzy³y. O tym, czy uwa¿aj¹ w sto³ówce, czy inni uwa¿aj¹, czy 
widzieli jakieœ niebezpieczne sytuacje?

Historyjka obrazkowa.  Dzieci odkrywaj¹, co przydarzy³o siê Kubusiowi.

Dzieci uk³adaj¹ samodzielnie lub w parach historyjkê obrazkow¹, na której jest przedstawione, 
co przydarzy³o siê Kubusiowi w sto³ówce. Zadaniem dzieci jest u³o¿enie obrazków w 
kolejnoœci, a nastêpnie przeczytanie historyjki.

2. Mamy w³asne doœwiadczenia.

3. Wyjaœniamy zagadkê.

Gdy przysz³a pora obiadu by³em ju¿ bardzo g³odny.
Do sto³ówki przyszed³em razem z Darkiem.
Na sali by³o t³oczno, uczniowie nosili talerze z zup¹
i drugie dania.

Zauwa¿y³em ostatni wolny stolik
i postanowi³em jak najszybciej go zaj¹æ.

Pobieg³em do stolika nie patrz¹c na innych.

Ci¹g dalszy historyjki na nastêpnej stronie

1

2

3
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Nastêpnie pytamy dzieci:

- Jaki b³¹d pope³ni³ Kubuœ? (bieg³, chocia¿ nie powinien, nie patrzy³ co robi¹ inne dzieci)
- Jakich zasad bezpieczeñstwa nie przestrzega³?
- W jakich jeszcze miejscach nie nale¿y biegaæ? 
- W jakich sytuacjach nale¿y byæ uwa¿nym? 
- W jaki sposób nale¿y zachowywaæ siê w sto³ówce?

Pytamy dzieci, czego nauczy³y siê z lekcji a nastêpnie czytamy, czego nauczy³ siê Kubuœ i 
eksponujemy w klasie zdanie:

 
Uwaga! Warto, aby drugie zdanie sta³o siê elementem kontraktu.

Gdy uczniowie bêd¹ w sto³ówce przyjrz¹ siê swojemu zachowaniu i zachowaniu innych dzieci. 
Zastanowi¹ siê, czy ka¿dy zachowuje zasady bezpieczeñstwa, jakie zasady s¹ ³amane? 
Porozmawiaj¹ o tym w klasie w nastêpnym dniu. Poszukaj¹ regulaminu sto³ówki. Ka¿de 
dziecko znajdzie taki punkt regulaminu, o którym nie wiedzia³o, który je zaskoczy³. Przedstawi 
ten punkt w dniu jutrzejszym.

„W sto³ówce chodzê wolno, uwa¿am na to co robi¹ inne dzieci”

„Jestem odwa¿ny, przyznajê siê do b³êdów i zmieniam swoje zachowanie” 

4. Zadanie.

Dlatego wpad³em na starszego kolegê,
który niós³ talerz z gor¹c¹ zup¹.
Zupa wyla³a siê na moj¹ twarz i szyjê.

Teraz jestem w gabinecie pielêgniarki, która opatruje moj¹ piek¹c¹ twarz. 

5

4
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