
Temat X:

Ja i Kubuœ na korytarzu

Czas: 25-30 min.

Cele ogólne:

1) Rozwijanie umiejêtnoœci przewidywania konsekwencji w³asnych zachowañ. 
2) Kszta³towanie postaw uwa¿noœci i ostro¿noœci.
3) Kszta³towanie umiejêtnoœci w³aœciwego reagowania, gdy zdarzy siê wypadek. 

Po zakoñczonej lekcji dziecko:

1) Potrafi wymieniæ niebezpieczeñstwa zwi¹zane z przebywaniem na korytarzu.
2) Potrafi wymieniæ zasady bezpiecznego zachowania siê na korytarzu. 
3) Potrafi wymieniæ mo¿liwe konsekwencje zwi¹zane z bieganiem w szkole.
4) Potrafi wskazaæ w³aœciwy sposób pomocy innemu dziecku, które uleg³o wypadkowi. 

Pomoce: arkusz do æwiczeñ nr 4, ilustracja nr 9, zdania do eksponowania w klasie.

PRZEBIEG ZAJÊÆ:

  
Pokazujemy dzieciom ilustracjê nr 9 oraz czytamy:

Niestety, dzisiaj znowu dosta³em lekcjê, o tym jak wa¿ne jest przestrzeganie zasad  
bezpieczeñstwa. Mia³em wypadek i koledzy musieli wezwaæ na pomoc pani¹ pielêgniarkê. 
Zanim dowiecie siê co mi siê przytrafi³o. Sami pomyœlcie, jakie niebezpieczne sytuacje 
mog¹ przydarzyæ siê dzieciom na korytarzu.

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

Ilustracja nr 9
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Dzieci podaj¹ ró¿ne mo¿liwoœci, co przykrego mog³o siê wydarzyæ Kubusiowi na korytarzu: 
(bieganie i upadek, rzucanie przedmiotami, zeskakiwanie ze schodów,  œlizganie siê po 
porêczach, bieganie do sto³ówki, popychanie siê, szarpanie, wpadanie na siebie, itp.)
Naprowadzamy dzieci pytaniami pomocniczymi.
 

Dzieci dziel¹ siê w³asnymi doœwiadczeniami z pobytu na korytarzu. Opowiadaj¹ o wypadkach, 
jakie im siê przydarzy³y. Mówi¹ o tym, czy chodz¹ na korytarzu, czy zdarza im siê biegaæ. Czy 
widzieli jakieœ niebezpieczne sytuacje.

Dzieci odkrywaj¹, co przydarzy³o siê Kubusiowi.
Dzieci otrzymuj¹ 10 zdañ dotycz¹cych 2 ró¿nych mo¿liwych wypadków Kubusia. Zadaniem 
dzieci jest u³o¿yæ z tego 2 historie, a nastêpnie je przeczytaæ i powiedzieæ jakich zasad 
bezpieczeñstwa nie przestrzega³ Kubuœ. 

Historia 1

1) Szed³em korytarzem z rozwi¹zanymi sznurówkami.
2) Wiedzia³em, ¿e s¹ rozwi¹zane jednak myœla³em, ¿e siê nie przewrócê.
3) Gdy schodzi³em schodami w dó³ nadepn¹³em na jedn¹ ze sznurówek.
4) Przez to spad³em ze schodów i z³ama³em sobie rêkê.
5) Gdy le¿a³em na pod³odze po wypadku, kole¿anka zawiadomi³a pani¹ nauczycielkê, 

która by³a najbli¿ej.

Historia 2

1) Wiedzia³em, ¿e w szkole nie nale¿y biegaæ.
2) Jednak czasem biega³em, gdy spieszy³em siê na obiad do sto³ówki.
3) Gdy pêdzi³em korytarzem do sto³ówki zderzy³em siê z koleg¹.
4) Obaj upadliœmy, a ja rozbi³em sobie g³owê.
5) Gdy le¿a³em na pod³odze jeden z kolegów wezwa³ pani¹ pielêgniarkê, która przysz³a 

mi z pomoc¹.

Po wykonaniu zadania pytamy uczniów:

- Co siê wydarzy³o w obu historiach?
- Jakich zasad bezpieczeñstwa nie przestrzega³ Kubuœ?
- Jak zachowali siê koledzy Kubusia po wypadku

Pytamy dzieci, czego nauczy³ siê Kubuœ w dzisiejszym dniu.
Gdy dzieci podadz¹ odpowiedzi czytamy, co na ten temat s¹dzi Kubuœ.
A nastêpnie eksponuje odpowiednie zdania w klasie:

To zdanie mo¿e uzupe³niæ kontrakt.

2. Mamy w³asne doœwiadczenia. 

3. Rozwi¹zanie zagadki - Prze¿ycia Kubusia.

4. Podsumowanie.
?

„Gdy widzê wypadek innego dziecka natychmiast zawiadamiam o tym nauczyciela, 
który jest najbli¿ej mnie lub pani¹ pielêgniarkê”

„Jestem rozs¹dny dlatego po szkole nie biegam tylko chodzê”
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„Jestem zapobiegliwy, dlatego zawsze mam zawi¹zane sznurówki”

5. Zadanie.

Dzieci maj¹ za zadanie dzisiaj na korytarzu przyjrzeæ siê swojemu zachowaniu i zachowaniu 
innych dzieci. Czy ka¿dy zachowuje zasady bezpieczeñstwa, Jakie zasady s¹ ³amane? Czy ja 
z³ama³em jak¹œ zasadê? Rozmawiamy na ten temat z dzieæmi nastêpnego dnia. 
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Temat XI:

Ja i Kubuœ w œwietlicy

Czas: 20-30 min.

Cele ogólne:

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

Po zakoñczonej lekcji dziecko:

1) Potrafi wskazaæ skutki niebezpiecznych zachowañ: popychania, szarpania, 
podstawiania nogi, rzucania w kogoœ przedmiotami.

2) Potrafi wskazaæ, jakie zachowania w jego przypadku wymagaj¹ poprawy.

Pomoce: Arkusz do æwiczeñ nr 5, ilustracja nr 10, zdania do eksponowania w klasie.

PRZEBIEG ZAJÊÆ:

Pokazujemy dzieciom ilustracjê, a nastêpnie czytamy:

Dzisiaj przekona³em siê, i¿ w œwietlicy obowi¹zuj¹ takie same zasady jak w innych miejscach 
w szkole. Czekanie na rozmowê z pani¹ dyrektor nie jest przyjemne. Ale zas³u¿y³em sobie na 
to. Moje zachowanie wobec kolegi te¿ nie by³o przyjemne. Mam nadziejê, ¿e siê na mnie nie 
obrazi. Muszê go szybko przeprosiæ. 
Nie powiem co konkretnie zrobi³em. Zamiast tego sami zastanówcie siê nad w³asnym 
postêpowaniem.

1. Co zrobi³ Kubuœ?

Ilustracja nr 10
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Æwiczenie w grupach:

Dzielimy klasê na kilka grup. Dzieci w grupach otrzymuj¹ arkusze do æwiczeñ. Zadaniem 
dzieci jest okreœliæ, które zachowania nie podobaj¹ im siê, a które podobaj¹ i na ile.
Dzieci przyznaj¹ punkty - kolory.

Zachowanie Ocena

Rzucanie czymœ we mnie

Zabieranie mi krzes³a, kiedy chcê usi¹œæ

Podstawianie mi nogi

£adne wyra¿anie siê do mnie

Pytanie o pozwolenie po¿yczenia moich rzeczy

Bardzo mi siê nie podoba

Nie podoba mi siê

Œrednio mi siê podoba

Podoba mi siê

Bardzo mi siê podoba

CZARNY

CZERWONY

¯Ó£TY

NIEBIESKI

ZIELONY

KLUCZ:

Popychanie mnie

Chowanie moich rzeczy

Mówienie przepraszam

Szarpanie mnie

Uwa¿anie aby mnie nie uderzyæ przypadkiem

Spokojne zachowanie w szkole

Zachowywanie ciszy na lekcji, czyli nie
przeszkadzanie mi

Po wykonaniu æwiczenia, grupy kolejno przedstawiaj¹ wyniki. Prowadz¹cy podsumowuje 
æwiczenie mówi¹c, jakie zachowania s¹ najgorzej widziane w klasie, a jakie najmilej. 

Wskazówka dla prowadz¹cego:
Jeœli jest to mo¿liwe, to na lekcjê warto zaprosiæ Pani¹ ze œwietlicy, która 
odniesie siê do pozytywnego i negatywnego zachowania dzieci w œwietlicy, 
opowie o zasadach prawid³owego zachowania w œwietlicy, skomentuje 
wykonane æwiczenie przez uczniów.

Prosimy uczniów, aby opowiedzieli o swoim zachowaniu w œwietlicy.

- Co im przeszkadza? 
- Czy sami robi¹ coœ, co mo¿e przeszkadzaæ i szkodziæ innym dzieciom? 
- Jakich zasad bezpieczeñstwa nale¿y przestrzegaæ w œwietlicy?

Nastêpnie nauczyciel pyta kolejno, czym mog¹ siê skoñczyæ negatywne zachowania 
wymienione w tabeli, dlaczego s¹ niebezpieczne? 

- Które zachowania siê wam zdarzaj¹?
- Nad jakimi zachowaniami musicie popracowaæ?

2. Mamy w³asne doœwiadczenia.
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3. Podsumowanie.

4. Zadanie.

Pytamy uczniów, czego nauczy³y siê w dniu dzisiejszym. Nastêpnie czytamy, czego nauczy³ 
siê Kubuœ. Do kontraktu klasowego do³¹czamy zdania:

Dzieci wymieni³y wczeœniej zachowania które musz¹ zmieniæ, nauczyciel zapowiada, ¿e 
bêdzie obserwowa³ jak dzieciom udaje siê realizowaæ swoje postanowienia. Omawia postawy 
dzieci ponownie za kilka dni, podkreœlaj¹c pozytywne zmiany i kieruj¹c dalszymi staraniami 
dzieci.

„Chcê byæ lubiany, dlatego nie sprawiam innym dzieciom przykroœci”

„Jestem rozs¹dny, dlatego dbam o to, ¿eby nie zrobiæ nikomu krzywdy”
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Temat XII:

Ja i Kubuœ w szkole - przeciwdzia³anie zagro¿eniom

Czas: 20- 25 min.

Cele ogólne:

Kszta³towanie umiejêtnoœci przeciwdzia³ania zagro¿eniom.

Po zakoñczonej lekcji dziecko:

Potrafi wymieniæ mo¿liwe sposoby reagowania, gdy inne dziecko jest nara¿one na 
niebezpieczeñstwa w ró¿nych sytuacjach szkolnych.

Pomoce: zielone karty do gry, napis do eksponowania w klasie.

PRZEBIEG ZAJÊÆ:

Dzielimy klasê na 4 - 5 grup. Tasujemy zielone karty do gry i rozdajemy ka¿dej grupie 
uczniów. Na kartach s¹ napisane pytania dotycz¹ce przeciwdzia³ania ró¿nym zagro¿eniom. 
Uczniowie w grupach zastanawiaj¹ siê nad odpowiedziami na pytania. Nastêpnie kolejno 
czytaj¹ pytania i udzielaj¹ odpowiedzi.

Wskazówka dla prowadz¹cego: 
Zamiast pracy w grupach mo¿na w tym miejscu wykorzystaæ grê dydaktyczn¹ 
u¿ywaj¹c wy³¹cznie zielonych kart.

Pytamy uczniów, czy zdarzy³o im siê zareagowaæ, kiedy widzieli jak¹œ niebezpieczn¹ sytuacjê. 
A mo¿e jakieœ dziecko pomog³o im? Prosimy uczniów, aby w przysz³oœci, gdyby takie 
zdarzenie mia³o miejsce uczniowie powiedzieli mu o tym. 

Pytamy dzieci, co zapamiêta³y z lekcji, czego siê dowiedzia³y a nastêpnie eksponujemy zdanie:

1. Praca w grupach 

2. Mamy w³asne doœwiadczenia.

3. Podsumowanie.

„Jestem pomocny, dlatego reagujê, gdy widzê, ¿e innemu dziecku
grozi jakieœ niebezpieczeñstwo”
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Temat XIII:

Powtórzenie

Czas: 20-30 min.

Cele ogólne:

Utrwalenie materia³u.

Po przeprowadzonej lekcji dziecko:

1) Zna zasady bezpiecznych zachowañ w szkole.
2) Potrafi wskazaæ w³aœciwe sposoby przeciwdzia³ania ró¿nym zagro¿eniom.

Pomoce: gra dydaktyczna (plansza do rozwieszenia na tablicy, kostka, 2 pionki z magnesami)

PRZEBIEG ZAJÊÆ:

Dzielimy klasê na dwie dru¿yny, magnesami mocujemy planszê do gry na tablicy. Jest to gra 
œciganka. Wygrywa ta dru¿yna, której pionek pierwszy dojdzie do mety. Uczniowie rzucaj¹ 
kostk¹, pionki przesuwaj¹ siê po planszy. Niektóre pola s¹ specjalnie oznaczone. Gdy pionek 
stanie na tym polu nauczyciel zadaje uczniom pytanie dotycz¹ce zasad bezpieczeñstwa. 
Pytania s¹ napisane na osobnych kartach, przypominaj¹cych karty do gry. Tasujemy karty 
przed rozpoczêciem gry, potem odkrywamy kolejne pytania. Zadajemy uczniom pytania 
dotycz¹ce zasad bezpieczeñstwa w ró¿nych miejscach w szkole, a któreœ dziecko z dru¿yny 
odpowiada na nie. Za prawid³ow¹ odpowiedŸ pionki przesuwaj¹ siê 2 kroki w przód, za 
b³êdn¹, 2 kroki w ty³. 

Wskazówka dla prowadz¹cego: 
Grê mo¿na wykorzystywaæ wielokrotnie. Gdy uczniowie bêd¹ ju¿ mieli utrwalone 
odpowiedzi na pytania, nale¿y zadbaæ o to, aby ka¿de dziecko odpowiada³o, np. 
mo¿na wprowadziæ zasadê, ¿e odpowiada na pytanie to dziecko, które rzuci³o kostk¹ 
lub dzieci zg³aszaj¹ siê do odpowiedzi zanim poznaj¹ pytanie.
Dla podniesienia atrakcyjnoœci gry, w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana 
wielokrotnie i uczniowie potrafi¹ udzieliæ poprawnej odpowiedzi na wiêkszoœæ pytañ 
nauczyciel mo¿e wprowadziæ zasadê stopniowania punktów i np. przydzielaæ 1 lub 2 
punkty za pe³niejsze odpowiedzi.

1. Gra.
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Temat XIV:

Po¿egnanie Kubusia

KONKURS na rysunek lub albumy klasowe.

Czas: 90 min.

Cele ogólne:

1) Zakoñczenie programu, po¿egnanie siê dzieci z postaci¹ Kubusia.
2) Ekspresja emocji dzieci zwi¹zanych z postaci¹ Kubusia.

Pomoce: pomoce potrzebne do tworzenia prac plastycznych

PRZEBIEG ZAJÊÆ:

Dzieci tworz¹ prace plastyczne dotycz¹ce ró¿nych zdarzeñ, które spotyka³y Kubusia oraz 
swoich w³asnych doœwiadczeñ zwi¹zanych z nie przestrzeganiem zasad ostro¿noœci. Mog¹ 
tworzyæ rysunki, malunki, wyklejanki, itp. Dzieci wybieraj¹ ró¿ne sytuacje. 
Przed przyst¹pieniem do pracy, dzieci czytaj¹ napisy przymocowane do tablicy przy plakacie 
Kubusia oraz kodeks postêpowania.
Po wykonaniu prace mog¹ byæ przekazane na konkurs lub po³¹czone w jeden klasowy album, 
przedstawiaj¹cy przygody Kubusia. Jeœli prace dzieci maj¹ pos³u¿yæ do wykonania albumu 
powinny byæ wykonane na kartkach jednakowej wielkoœci, np. formatu A4.  

Na zakoñczenie dzieci mog¹ opowiedzieæ co najbardziej zapamiêta³y z lekcji z Kubusiem, co 
im siê podoba³o, czy polubi³y Kubusia, opowiedzieæ czego siê nauczy³y. 

1. Wykonanie prac.

2. Podsumowanie.
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