
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
Dzieñ aktywnoœci „Kultura bezpieczeñstwa”

Ośrodek tematyczny:

Kto siê lubi, ten siê czubi

Temat dnia: „Jak okazywać sympatię? 
"Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe".

Cele ogólne:
•  doskonalenie umiejêtnoœci okazywania, odczytywania i kontrolowania uczuæ. 
•  wyrabianie odpowiedzialnoœci jednego cz³owieka za drugiego w oparciu o empatiê. 
• budowanie wzajemnego zaufania wœród rówieœników . 
•  rozumienie pojêcia dobrej i bezpiecznej przyjaŸni. 

Cele szczegółowe:
Uczeñ: 

• rozumie znaczenie s³ów: przyjaŸñ, kole¿eñstwo, smutek, radoœæ, marzenia, 
• potrafi kontrolowaæ w³asne emocje,
• umie rozwi¹zywaæ konflikty zgodnie z normami kultury oraz zasadami bezpieczeñstwa w³asnego i innych. 

Metody nauczania: 
• rozmowa, 
• praca z tekstem, 
• obserwacja, 
• dzia³anie praktyczne, 
• pokaz, 
• problemowa. 

Formy pracy:  
• zbiorowa jednolita, 
• indywidualna jednolita, 
• grupowa jednolita.

Pomoce dydaktyczne: 
• krzy¿ówka, 
• skrócona Konwencja o Prawach Dziecka,
• Ksi¹¿eczka „Dzieciêca Kraina”, 
• zabawa „Jak siê czujesz ?”

Zapis w dzienniku: 
Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat sposobów okazywania sobie sympatii. Wyeksponowanie zachowañ, które
buduj¹ wzajemne zaufanie i odpowiedzialnoœæ za drugiego cz³owieka. Zapoznanie ogólne z Konwencj¹ o Prawach
Dziecka.
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Cele Zadania Czynnoœci Pomoce 
operacyjne dla uczniów uczniów dydaktyczne

Potrafi zauwa¿yæ potrzeby
drugiego cz³owieka. 

Pytania kierowane
do dzieci: 
1. Czy ³atwo
odgadn¹æ uczucia
innych?

2. Czy warto
wiedzieæ, jak czuj¹
siê ludzie wokó³
nas?

Pogadanka na temat mi³ych i
przykrych emocji; zabawa pt.:
„Jak siê czujesz?”

Spoœród ca³ej grupy dwoje dzieci
opuszcza klasê. Pozostali mow¹
cia³a przedstawiaj¹ wybrany stan, 
np. niebezpieczeñstwo, strach, 
samotnoœæ, radoœæ, szczêœcie.

Zrozumie znaczenie powiedzenia: 
„Nie czyñ drugiemu, co tobie
niemi³e”.

Tekst powiedzenia:
„Nie czyñ
drugiemu, co tobie
niemi³e”, przypiêty
na tablicy. 

Przedstawienie scenki dramowej
pt.: „Bójka na podwórku”.
Formu³owanie wniosków: 
Konflikty rozwi¹zujemy 
kulturalnie! 
Staramy siê nikomu
nie wyrz¹dziæ krzywdy! 
Mamy odwagê stan¹æ w obronie
s³abszego!

Analizuj¹ postawy bohaterów. 
(Myœl przewodnia – ch³opiec
zostaje nies³usznie oskar¿ony
o kradzie¿ pi³ki. Bardzo cierpi
z tego powodu. Nikt nie wierzy
w jego uczciwoœæ, wywi¹zuje siê
bójka.) Zapisuj¹ notatkê do
zeszytów. 

Umie wyjaœniæ znaczenie s³owa:
marzenia.

Materia³ 
pomocniczy 
dla nauczyciela 
nr 2

Rozwi¹zanie krzy¿ówki. Rozmowa
kierowana o spe³nianiu marzeñ. 

Odgaduj¹ has³a i odczytuj¹
rozwi¹zanie: „MARZENIA”

Umie zauwa¿yæ w ¿yciu 
codziennym sytuacje, w których
³amane s¹ prawa dzieci.
Potrafi odpowiednio zareagowaæ. 

Materia³ 
pomocniczy 
dla nauczyciela 
nr 3

S³uchanie treœci opowiadania pt.:
„Dzieciêca Kraina” napisanego
przez dzieci.

Opowiadaj¹ myœl przewodni¹
ksi¹¿eczki. 
Dokonuj¹ konfrontacji w³asnych
marzeñ z marzeniami bohaterów.
Wskazuj¹ zawarte w niej prawa
dziecka. 

Potrafi powiedzieæ, co to jest
Konwencja o Prawach Dziecka,
kiedy powsta³a i jakie ma 
znaczenie. 

Materia³ 
pomocniczy 
dla nauczyciela 
nr 1

Wys³uchanie informacji na temat 
dokumentu. 
Ogl¹danie orygina³u i skróconej
wersji Konwencji o Prawach
Dziecka.

Odczytuj¹ g³oœno zakreœlone przez
nauczyciela wybrane cytaty.
„Dzieci maj¹ prawo do poczucia 
bezpieczeñstwa, nie bycia 
krzywdzonymi lub 
zaniedbywanymi”.

MODUŁ II
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Skrót Konwencji o Prawach Dziecka
„Pierwsze kroki”  Jak uczyæ o prawach dziecka. – Human Rights Education Team, Londyn 1997 r.

UPROSZCZONA WERSJA KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA

Celem Konwencji jest ustanowienie standardów obrony dzieci przed zaniedbaniem i znêcaniem siê, których doœwiad-
czaj¹ one codziennie w ró¿nym stopniu we wszystkich pañstwach ka¿dego dnia. Ostro¿nie nale¿y traktowaæ ró¿nice kul-
turowe, polityczne i materialne miêdzy krajami. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest dobro dziecka. Prawa zawarte w Konwencji
mog¹ byæ zasadniczo zebrane w trzech grupach

Zapewnienia: prawo do posiadania, otrzymywania lub dostêpu do pewnych rzeczy i œwiadczeñ (np.: imienia i obywa-
telstwa, opieki zdrowotnej, edukacji, odpoczynku i zabawy, opieki nad niepe³nosprawnymi i sierotami).

Ochrona: prawo do ochrony przed szkodliwymi dzia³aniami i praktykami (np. separacji od rodziców, zaanga¿owania
w dzia³ania wojenne, handlowego i seksualnego wykorzystywania, fizycznego i psychicznego znêcania siê).

Uczestnictwo: prawo dziecka do bycia wys³uchanym przy podejmowaniu decyzji dotycz¹cych jego ¿ycia. Wraz z rozwo-
jem umiejêtnoœci dziecko powinno mieæ rosn¹ce mo¿liwoœci brania udzia³u w dzia³aniach spo³ecznych, jako przygo-
towanie do doros³ego ¿ycia (np. wolnoœæ s³owa i opinii, kultury, religii i jêzyka).

Preambu³a
Preambu³a wyznacza kierunki interpretacji artyku³ów Konwencji. Przypomina równie¿ wczeœniejsze teksty Narodów
Zjednoczonych maj¹ce bezpoœredni zwi¹zek ze sprawami dzieci, tj. znaczenie rodziny dla harmonijnego rozwoju dziec-
ka, znaczenie specjalnej troski i opieki, ³¹cznie z odpowiedni¹ opiek¹ prawn¹, przed jak równie¿ po narodzeniu, i wag¹
tradycji i wartoœci kulturowych ka¿dego narodu dla rozwoju dziecka. 

Artyku³ 1: Definicja dziecka
Dzieckiem jest ka¿da istota ludzka poni¿ej 18 roku ¿ycia, chyba ¿e zgodnie z prawem odnosz¹cym siê do dziecka uzys-
ka ono wczeœniej pe³noletnoœæ. 

Artyku³ 2: Zakaz dyskryminacji
Wszystkie prawa musz¹ byæ zagwarantowane ka¿demu dziecku bez wyj¹tku. Pañstwa - Strony musz¹ chroniæ wszystkie
dzieci bez wyj¹tku. Pañstwa - Strony musz¹ chroniæ dzieci przed wszystkimi formami dyskryminacji. 

Artyku³ 3: Dobro dziecka
We wszystkich dzia³aniach dotycz¹cych dzieci interes dziecka bêdzie najwa¿niejsz¹ spraw¹.

Artyku³ 4: Realizowanie praw
Zobowi¹zanie Pañstwa do dopilnowania, ¿e prawa Konwencji bêd¹ realizowane.

Artyku³ 5: Prawa i obowi¹zki rodziców, rodziny i œrodowiska
Pañstwo otoczy opiek¹ rodziców i rodzinê wychowuj¹c¹ dziecko.

Artyku³ 6: ¯ycie, przetrwanie i rozwój
Prawo dziecka do ¿ycia i obowi¹zek Pañstw - Stron do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków ¿ycia i rozwoju.

Artyku³ 7: Imiê i obywatelstwo
Od momentu narodzenia dziecko ma prawo do otrzymania imienia, obywatelstwa oraz do poznania swoich rodziców
i bycia pod ich opiek¹. 

Artyku³ 8: Zachowanie to¿samoœci
Pañstwo ma obowi¹zek pomocy dziecku w przywróceniu to¿samoœci, je¿eli zosta³o ono jej bezprawnie pozbawione.

Artyku³ 9: Nie izolowanie od rodziców
Prawo dziecka do utrzymania kontaktu z rodzicami w przypadku separacji. Je¿eli separacja jest wynikiem zatrzymania,
uwiêzienia lub œmierci, Pañstwo bêdzie dostarczaæ dziecku lub rodzinie informacji o miejscu pobytu zaginionego cz³onka
rodziny.

Artyku³ 10: Po³¹czenie rodziny
Proœby o opuszczenie kraju lub wyjazd do kraju w celu po³¹czenia rodziny, powinny byæ rozpatrywane humanitarnie.
Dziecko ma prawo do utrzymywania kontaktów z obojgiem rodziców, je¿eli ¿yj¹ oni na terytorium innego Pañstwa.
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Artyku³ 11: Nielegalny transfer i wywóz dzieci
Pañstwo bêdzie walczy³o z nielegalnym wywozem dzieci za granicê.

Artyku³ 12: Wyra¿anie pogl¹dów
Prawo dziecka do wyra¿ania swoich pogl¹dów i do bycia wys³uchanym.

Artyku³ 13: Swoboda wypowiedzi i informacji
Prawo do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji w ró¿nych formach: artystycznej, pisemnej, b¹dŸ
za pomoc¹ druku.

Artyku³ 14: Swoboda myœli, sumienia i religii
Pañstwa - Strony bêd¹ respektowa³y prawa i obowi¹zki rodziców do ukierunkowania dziecka, by korzysta³o z tych praw
zgodnie z rozwijaj¹cymi siê zdolnoœciami dziecka. 

Artyku³ 15: Swoboda zrzeszania siê 
Prawo dziecka do swobodnego zrzeszania siê i do pokojowych zgromadzeñ.

Artyku³ 16: Prywatnoœæ, honor, reputacja
¯adne dziecko nie bêdzie podlega³o arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w jego prywatnoœæ, rodzinê, dom lub kore-
spondencjê. 

Artyku³ 17: Dostêp do informacji i mediów
Dziecko bêdzie mia³o dostêp do informacji podawanych przez ró¿ne Ÿród³a, ze szczególnym uwzglêdnieniem dzieci,
nale¿¹cych do mniejszoœci narodowych. Pañstwo bêdzie chroni³o dzieci przed informacjami i materia³ami szkodliwymi
z punktu widzenia ich dobra.

Artyku³ 18: Obowi¹zki rodzicielskie
Oboje rodzice maj¹ wspólne obowi¹zki w wychowaniu dziecka i powinni byæ wspomagani w wykonywaniu swoich
obowi¹zków rodzicielskich. 

Artyku³ 19: Z³e traktowanie i zaniedbanie (w rodzinie lub poza ni¹)
Pañstwa - Strony maj¹ obowi¹zek ochrony dziecka przed wszystkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, przed
wyzyskiem, wykorzystaniem seksualnym i zaniedbaniem przez rodziców lub opiekunów prawnych. Powinny byæ dostêp-
ne programy socjalne i instytucje opieki. 

Artyku³ 20: Opieka zastêpcza nad dzieckiem pozbawionym rodziców
Prawo dziecka do opieki zastêpczej zgodnej z prawem wewnêtrznym i obowi¹zek Pañstwa - Strony do zapewnienia
ci¹g³oœci religijnej, kulturowej, jêzykowej lub etnicznej przy zapewnieniu opieki zastêpczej.

Artyku³ 21: Adopcja
Pañstwo ma zapewniæ, ¿e adopcja przeprowadzana jest przez kompetentne w³adze. Adopcja w innym pañstwie mo¿e
byæ rozwa¿ana, je¿eli wyczerpane s¹ wszystkie mo¿liwoœci adopcji w kraju dziecka.

Artyku³ 22: Dziecko uchodŸca
Powinna byæ zagwarantowana specjalna opieka dla dziecka - uchodŸcy. Pañstwo powinno wspó³pracowaæ z miêdzyna-
rodowymi organizacjami do udzielenia mu pomocy oraz do po³¹czenia odseparowanego dziecka z rodzin¹.

Artyku³ 23: Dziecko niepe³nosprawne
Prawo do korzystania ze specjalnej opieki i edukacji dla pe³niejszego ¿ycia w spo³eczeñstwie. 

Artyku³ 24: Opieka zdrowotna
Dostêp do instytucji opieki zdrowotnej w zakresie zapobiegania i leczenia chorób jak równie¿ stopniowe zniesienie trady-
cyjnych praktyk przynosz¹cych szkodê zdrowiu dziecka. 

Artyku³ 25: Okresowe leczenie
Dziecku, które jest umieszczone w zak³adzie w celach opieki, ochrony b¹dŸ leczenia, przys³uguje prawo do przebywania
w tym miejscu wed³ug ustalonych regu³. 

Artyku³ 26: Zabezpieczenie spo³eczne
Prawo dziecka do korzystania z systemu zabezpieczenia spo³ecznego.

Artyku³ 27: Poziom ¿ycia
Rodzice ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za zapewnienie odpowiednich warunków ¿ycia dla rozwoju dziecka nawet, je¿eli
jedno z rodziców ¿yje w kraju innym ni¿ miejsce pobytu dziecka. 

Artyku³ 28: Prawo do nauki
– Prawo do bezp³atnego nauczania podstawowego, dostêp do szkolnictwa zawodowego i podejmowanie kroków

zmierzaj¹cych do zmniejszenia wskaŸnika porzucania nauki.
– Dyscyplina szkolna powinna byæ realizowana zgodnie z Konwencj¹ i w duchu poszanowania godnoœci dziecka.
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Artyku³ 29: Cele edukacji 
Edukacja powinna rozwijaæ osobowoœæ dziecka i jego talenty, przygotowywaæ do odpowiedzialnego doros³ego ¿ycia,
rozwijaæ szacunek dla praw cz³owieka jak i kulturowych i narodowych wartoœci kraju dziecka jak i innych krajów.

Artyku³ 30: Dzieci pochodzenia rdzennego i nale¿¹ce do mniejszoœci
Prawo dziecka pochodzenia rdzennego lub nale¿¹cego do mniejszoœci do korzystania z w³asnej kultury, do u¿ywania swo-
jego jêzyka.

Artyku³ 31: Zabawa i wypoczynek
Prawo dziecka do uczestniczenia w zabawach, zajêciach rekreacyjnych i w ¿yciu kulturalnym i artystycznym.

Artyku³ 32: Zakaz wyzysku ekonomicznego
Prawo dziecka do ochrony przed niebezpiecznymi formami pracy i przeciwko wyzyskowi. 

Artyku³ 33: Œrodki narkotyczne i substancje psychotropowe
Ochrona dziecka przed u¿ywaniem zakazanych œrodków narkotycznych i psychotropowych i wykorzystywaniem dziecka
do ich produkcji i dystrybucji. 

Artyku³ 34: Wyzysk seksualny 
Ochrona dziecka przed wyzyskiem seksualnym obejmuj¹cym m.in. prostytucjê i wykorzystywanie dzieci w materia³ach
pornograficznych.

Artyku³ 35: Uprowadzenie, sprzeda¿ i handel
Obowi¹zek Pañstwa do przeciwdzia³ania uprowadzeniom, sprzeda¿y i handlowi dzieæmi. 

Artyku³ 36: Obowi¹zek Pañstwa do przeciwdzia³ania wszelkim innym formom wyzysku. 

Artyku³ 37: Tortury, kara œmierci, pozbawienie wolnoœci
¯adne dziecko nie mo¿e byæ pozbawione wolnoœci w sposób bezprawny lub arbitralny, nie mo¿e byæ torturowane, nie-
ludzko traktowane b¹dŸ karane.

Artyku³ 38: Konflikty zbrojne
Dzieci poni¿ej 15 lat nie mog¹ braæ bezpoœredniego udzia³u w dzia³aniach zbrojnych. Nie wolno rekrutowaæ do wojska
dzieci poni¿ej 15 roku ¿ycia. 

Artyku³ 39: Rehabilitacja i reintegracja 
Pañstwo ma obowi¹zek zapewnienia reedukacji i spo³ecznej reintegracji dzieci - ofiar wyzysku, tortur lub konfliktów zbrojnych.

Artyku³ 40: Prawo nieletnich
Traktowanie dziecka oskar¿onego o naruszenie prawa karnego bêdzie mia³o na wzglêdzie poszanowanie godnoœci dziecka.

Artyku³ 41: Prawa dziecka w innych dokumentach

Artyku³ 42: Rozpowszechnianie Konwencji
Obowi¹zek Pañstw do rozpowszechniania Konwencji wœród doros³ych i dzieci. 

Artyku³ 43 - 54: Realizacja
Te paragrafy zobowi¹zuj¹ Komitet Praw Dziecka do nadzorowania realizacji zobowi¹zañ przewidzianych w Konwencji.
Tytu³y artyku³ów maj¹ u³atwiæ pracê z dokumentem. Nie stanowi¹ one czêœci oryginalnego tekstu. 

WYKAZ PRAW ZAWARTYCH W KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA
• Dzieci maj¹ prawo byæ ze swoj¹ rodzin¹ lub z tymi, którzy zaopiekuj¹ siê nimi najlepiej.
• Dzieci maj¹ prawo do wystarczaj¹cej iloœci po¿ywienia i czystej wody.
• Dzieci maj¹ prawo do odpowiedniego standardu ¿ycia.
• Dzieci maj¹ prawo do opieki zdrowotnej.
• Dzieci niepe³nosprawne maj¹ prawo do specjalnej opieki i rehabilitacji.
• Dzieci maj¹ prawo do zabawy.
• Dzieci maj¹ prawo do bezp³atnej edukacji.
• Dzieci maj¹ prawo do bezpieczeñstwa i do nie krzywdzenia ich i zaniedbywania. 
• Dzieci nie wolno wykorzystywaæ jako taniej si³y roboczej i jako ¿o³nierzy.
• Dzieci musz¹ mieæ prawo do mówienia w ich w³asnym jêzyku, wyznawania swojej religii i korzystania z dóbr kultury.
• Dzieci maj¹ prawo do wyra¿ania swoich opinii i do wspólnego spotykania siê i wyra¿ania swoich pogl¹dów. 
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MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA NR 2

Rozwiązanie krzyżówki

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA NR 3

Książeczka „Dziecięca Kraina”

Ksi¹¿eczka „Dzieciêca Kraina” napisana przez same dzieci, jej treœæ traktuje o marzeniach dzieci oraz ³amaniu ich praw
przez doros³ych. Mo¿na wykorzystaæ równie¿ inn¹ literaturê adekwatn¹ do tematu zajêæ.

PRACA ZBIOROWA

Tekst: 
Joanna Lewandowska, lat 10, Marcela Kromolicka, lat 8, Piotr Juœ, lat 9, £ukasz £ysakowski, lat 8, Karolina Kasprzak, lat 9

Ilustracje: 
Katarzyna Turostowska, lat 6, Martyna Okpisz, lat 7, Sara Chmielewska, lat 7, Ma³gorzata Sobkowiak, lat 7, Tomasz
Borowicz, lat 7
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Zawsze wydawa³o mi siê, ¿e latanie jest
rzecz¹, niezwykle ³atw¹ i ¿e wystarczy

tylko unieœæ siê w powietrze, by poszybowaæ
jak ptaki. Moje przypuszczenia, zawiod³y mnie
jednak. Pewnego razu uda³o mi siê nabraæ
w p³uca tak¹ iloœæ powietrza, ¿e nagle poczu-
³am niesamowit¹ lekkoœæ. Zrozumia³am, ¿e je-
stem gotowa do lotu. Poczu³am siê wspaniale!
Po chwili lecia³am – to by³o niesamowite
uczucie – By³am leciutka i wolna. Wszystko
mala³o z ogromn¹ szybkoœci¹ – szko³a, kole-
dzy i domy zmieni³y siê w ma³e kropeczki.
Zapad³ zmrok. Ogarn¹³ mnie lêk, poniewa¿ nie
mog³am zapanowaæ nad swoim lotem. Chcia-
³am natychmiast wyl¹dowaæ w jakimœ bez-
piecznym miejscu, ale nie potrafi³am. By³am
ju¿ ogromnie zmêczona. Wkrótce usnê³am.
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Nie wiem, jak d³ugo jeszcze lecia³am.
Zupe³nie niespodziewanie obudzi³o mnie

silne uderzenie w plecy. Otworzy³am z trudem
oczy i ujrza³am przed sob¹ ogromny mur, zza
którego dobiega³y g³oœne okrzyki. Nagle us³y-
sza³am zgrzyt otwieraj¹cej siê bramy. Cieka-
wie spojrza³am w stronê uchylonej furtki.
Zobaczy³am w niej ma³¹ zamyœlon¹ dzieciêc¹
g³ówkê, która cichutkim g³osem zapyta³a: 
– Kim jesteœ? Sk¹d pochodzisz? Jak tu dotar-
³aœ? Ile masz lat? Czy masz przyjació³? 
Pytania ci¹gnê³y siê w nieskoñczonoœæ, nie
mia³am pojêcia, gdzie jestem. Unios³am g³owê
do góry i spostrzeg³am napis „Dzieciêca
Kraina”. W tym samym momencie us³ysza³am
g³os ma³ego dziecka: 
– Witaj w naszej krainie, proszê wejdŸ. 
Niepewnie przest¹pi³am próg ogromnej bramy.

Wesz³am do œrodka. To, co ujrza³am, by³o
wspania³e! Wokó³ bawi³o siê tysi¹ce dzie-

ci. Krêci³y siê na karuzeli, k¹pa³y siê w ogrom-
nym basenie, jeŸdzi³y na rolkach i rowerach, ba-
wi³y siê przy ognisku œpiewaj¹c weso³e piosenki.
Poczu³am, ¿e ktoœ delikatnie bierze mnie za rêkê.
Obok mnie sta³a kilkunastoletnia dziewczynka.
– Czeœæ, nazywam siê Ola. Bêdê twoj¹ przewod-
niczk¹ po naszej krainie. 
– Czeœæ, nazywam siê Asia. Czujê siê tu troszkê
zagubiona i chêtnie skorzystam z twojej pomocy. 
– Nasza kraina – ci¹gnê³a Ola – istnieje od po-
cz¹tku œwiata. Jest tu naprawdê wspaniale.
Mieszkaj¹ tu pokrzywdzone lub opuszczone
przez rodziców dzieci. Znamy siê tu wszyscy
i wszyscy ¿yjemy w zgodzie i przyjaŸni. Przy-
bywaj¹ do naszej krainy dzieci z ró¿nych stron
œwiata, znajduj¹ tu spokój, przyjaŸñ i mi³oœæ. Aby
panowa³ porz¹dek, wymyœliliœmy regulamin. Nie
mo¿na go ³amaæ. Ka¿dy, kto z³amie ustalone
zasady, musi niestety odejœæ z tego miejsca.
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Nasz kodeks spisany jest na tym oto zwoju.
Spojrza³am na pergamin, widnia³o tam

kilkanaœcie praw. Zapyta³am o niektóre z nich: 
– B¹dŸ tolerancyjny – ¯yj w zgodzie i przy-
jaŸni – Nie oszukuj nikogo. 
Spostrzeg³am wkrótce, i¿ wszystkie dzieci ba-
wi¹ siê wspaniale i ¿e wszystko jest za darmo.
Po obu stronach szerokiej ulicy sta³y sklepiki,
gdzie mo¿na by³o otrzymaæ pyszne s³odycze
i kolorowe zabawki. By³o tu t³oczno i gwarno.
Ulica prowadzi³a do niewielkiego rynku. Po-
stanowi³am zwiedziæ to miejsce.

W³aœnie skrêci³yœmy w ulicê Niegodzi-

wych Uczynków – powiedzia³a Ola. 

– Stoj¹ tu ludzie w ró¿nym wieku, s¹ to

doroœli, którzy skrzywdzili dzieci – doda³a ze

smutkiem dziewczynka. 

– Stojê tu, poniewa¿ zostawi³am swego synka

samego podczas burzy, wiem, ¿e bardzo siê

wtedy ba³ – mówi³ pierwszy z doros³ych. 

– Nie potrafi³em wys³uchaæ tego, co mówi³a do

mnie córka – wyszepta³ drugi. 

– Bi³em syna – doda³ trzeci. 

– Ja post¹pi³em równie¿ niegodziwie, gdy¿

przeczyta³em list adresowany do mej córki,

bardzo siê teraz tego wstydzê – powiedzia³

czwarty.

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE
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Wszyscy stali ze smutnymi minami
i widaæ by³o, ¿e wyrz¹dzili krzywdê

swoim pociechom. 
– Czasami doroœli mówi¹, ¿e dzieci i ryby
g³osu nie maj¹, ale przecie¿ i my mamy
prawo swobodnie wyra¿aæ swoje zdanie,
prawda? – zapyta³a Ola.
– Masz racjê – odrzek³am – czasem doroœli
zapominaj¹, ¿e te¿ kiedyœ byli dzieæmi,
dlatego tak trudno nam – dzieciom – jest
siê z nimi porozumieæ. W milczeniu prze-
sz³yœmy kilkanaœcie metrów.

O zbli¿amy siê ju¿ do rynku. Spójrz, oto
on, piêkny, prawda? – Niesamowity –

wyszepta³am oczarowana widokiem niezwy-
k³ych budowli. 
– Spójrz – tam stoi pomnik Króla Maciusia I,
naszego w³adcy. Ca³y pomnik zbudowany jest
z przepysznych cukierków. Obok pomnika wi-
dzisz tryskaj¹ce col¹, fant¹, czekolad¹ i sokami
fontanny. Na prawo znajduje siê teatr „Tysi¹ca
Uœmiechów”, gdzie dzieci wystawiaj¹ przed-
stawienia – same pisz¹ teksty i same przygo-
towuj¹ sztukê. Po drugiej stronie rynku stoi
„Dzieciêcy S¹d”, ale ju¿ od dawna nikt go nie
odwiedza, Bowiem wszyscy siê tu przyjaŸni¹
i nie ma miêdzy nami ¿adnych nieporozumieñ.
Sami potrafimy dbaæ o swoje prawa i sami wy-
pe³niamy swoje obowi¹zki. Jaka to dziwna
kraina – pomyœla³am – dlaczego w moim œwie-
cie nie mo¿na tak ¿yæ?



Ola oprowadzi³a mnie po wielu wspa-
nia³ych miejscach. Dowiedzia³am siê

wszystkiego o „Dzieciêcej Krainie”. Czu-
³am siê, œwietnie. Bawi³am siê cudownie.
Objada³am siê dowoli smako³ykami, zna-
laz³am przyjació³. Po pewnym czasie za-
czê³am têskniæ do rodziców, brata, siostry,
kole¿anek, a nawet szko³y. Sprzykrzy³y mi
siê smako³yki, cola, fanta, czekolada a na-
wet cukierki. Mia³am ochotê na owoce
i warzywa, z rozkosz¹ myœla³am o schru-
paniu marchewki. Marzy³am o najzwyklej-
szej kanapce.
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Pewnego dnia le¿a³am w ogrodzie i wy-
grzewa³am siê na s³oñcu. Towarzyszy³a

mi Ola. Obok nas bawi³o siê wiele dzieci.
Patrzy³am na puszyste ob³oki, które leniwie
przesuwa³y siê po lazurowym niebie. Tu¿
obok gwarzy³y weso³o rozeœmiane dzieci,
a ja by³am smutna i przygnêbiona. Wie-
dzia³am, ¿e muszê wracaæ. Wci¹gnê³am
powietrze do p³uc i, znanym mi ju¿ spo-
sobem, wydê³am policzki i unios³am siê
w górê. Jakiœ czas s³ysza³am jeszcze po-
¿egnalne g³osy niedawno poznanych przy-
jació³.

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE
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Po kilku godzinach lotu ujrza³am dachy
domów i ulice mego miasta. W dali do-

strzeg³am mój rodzinny dom. Ucieszy³am
siê bardzo. Nagle zaczê³am traciæ równo-
wagê, poczu³am, ¿e spadam z ogromn¹
prêdkoœci¹. Wystraszy³am siê ogromnie,
zamknê³am z przera¿enia oczy. Nagle ktoœ
chwyci³ mnie za rêkê i gwa³townie
poci¹gn¹³. 
– Asiu – us³ysza³am g³os mamy – wstawaj,
ju¿ czas do szko³y.

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA NR 3

DZIENNIK USTAW Nr 144 z dnia 17 grudnia 2001 r., poz. 1617

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodnoœci oraz sposobu znakowania zabawek.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoœci, akredytacji oraz zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 i z 2001 r. Nr 63, poz. 636) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. 
1. Przepisy rozporz¹dzenia stosuje siê do dowolnego produktu lub materia³u zaprojektowanego lub przeznaczonego

do zabawy dla dzieci do lat czternastu, zwanego dalej „zabawk¹”, dla którego odrêbne przepisy ustalaj¹ wymagania
zasadnicze.

2. Ilekroæ w rozporz¹dzeniu jest mowa o:
1) producencie – nale¿y przez to rozumieæ równie¿ jego przedstawiciela oraz importera,
2) normie zharmonizowanej – nale¿y przez to rozumieæ Polsk¹ Normê wdra¿aj¹c¹ normê europejsk¹ przyjêt¹ przez

europejskie organizacje normalizacyjne i opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Wspólnot Europejskich.

§ 2. 
Zgodnoœæ zabawki wprowadzanej do obrotu z wymaganiami zasadniczymi potwierdza:
1. deklaracja zgodnoœci wystawiona przez producenta albo
2. certyfikat zgodnoœci wystawiony przez notyfikowan¹ jednostkê certyfikuj¹c¹ - w przypadku zabawki, która nie spe³nia

norm zharmonizowanych lub spe³nia te normy czêœciowo, albo co do której nie istniej¹ normy zharmonizowane.
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§ 3. 
1. Deklaracjê zgodnoœci wystawia producent przed wprowadzeniem zabawki do obrotu.
2. Podstaw¹ wystawienia deklaracji zgodnoœci s¹ pozytywne wyniki oceny zgodnoœci zabawki z odpowiednimi normami

zharmonizowanymi oraz z wymaganiami zasadniczymi ustalonymi w odrêbnych przepisach.
3. Deklaracja zgodnoœci zawiera:

1) numer nadany przez producenta,
2) nazwê i adres zak³adu produkuj¹cego zabawkê,
3) identyfikacjê zabawki zawieraj¹c¹: symbol SWW lub kod PKWiU, nazwê, nazwê handlow¹, typ, gatunek oraz

przeznaczenie i informacjê o zakresie stosowania,
4) identyfikacjê normy zharmonizowanej, z któr¹ potwierdza siê zgodnoœæ: numer, tytu³ i rok jej ustanowienia,
5) identyfikacjê partii zabawek, której dotyczy deklaracja,
6) oœwiadczenie producenta, ¿e zabawka spe³nia wymagania normy zharmonizowanej,
7) miejsce i datê wystawienia deklaracji zgodnoœci,
8) imiê, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowa¿nionej do wystawienia deklaracji zgodnoœci.

4. W deklaracji zgodnoœci dotycz¹cej okreœlonej partii zabawek producent oœwiadcza równie¿, ¿e zabawki nale¿¹ce do
tej partii s¹ takie same jak zbadany typ zabawki, w odniesieniu do którego wydano deklaracjê zgodnoœci.

§ 4. 
Przyjmuje siê, ¿e zabawka, na któr¹ wystawiono deklaracjê zgodnoœci, spe³nia zasadnicze wymagania bezpieczeñstwa.

§ 5. 
1. Certyfikat zgodnoœci wystawia notyfikowana jednostka certyfikuj¹ca na podstawie przeprowadzonego badania typu

zabawki (WE).
2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza siê na wniosek producenta.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) oznaczenie producenta ubiegaj¹cego siê o wydanie certyfikatu zgodnoœci, jego siedzibê i adres oraz numer w re-
jestrze w³aœciwym dla tego producenta,

2) dane identyfikuj¹ce zabawkê: opis zabawki, miejsce produkcji, dane dotycz¹ce produkcji i projektu,
3) oznaczenie wytwórcy zabawki, jego siedzibê i adres,
4) zakres certyfikacji,
5) wykaz za³¹czników,
6) datê i miejsce sporz¹dzenia wniosku,
7) podpis producenta.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do³¹cza siê:
1) dokumenty umo¿liwiaj¹ce dok³adn¹ identyfikacjê zabawki,
2) inne dokumenty wymagane w odrêbnych przepisach lub normach stanowi¹cych podstawê do certyfikacji tej

zabawki,
3) egzemplarz zabawki lub informacjê o miejscu jego udostêpnienia, w celu przeprowadzenia oglêdzin.

§ 6. 
1. Notyfikowana jednostka certyfikuj¹ca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2,

dokonuje jego oceny pod wzglêdem formalnym. Wniosek spe³niaj¹cy wymogi formalne, o których mowa w § 5 ust.
3 i 4, podlega rejestracji w notyfikowanej jednostce certyfikuj¹cej z dat¹ jego wp³ywu.

2. W przypadku gdy wniosek nie spe³nia wymogów formalnych, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4, notyfikowana jed-
nostka certyfikuj¹ca niezw³ocznie wzywa producenta do uzupe³nienia wniosku w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od
dnia otrzymania wezwania. Wniosek taki podlega rejestracji z dat¹ wp³ywu uzupe³nionego wniosku do notyfikowanej
jednostki certyfikuj¹cej. Nieuzupe³nienie wniosku powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 7. 
1. W terminie 30 dni od dnia zarejestrowania wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2, notyfikowana jednostka certy-

fikuj¹ca bada, czy dany typ zabawki spe³nia wymagania zasadnicze, i wystawia albo odmawia wystawienia certy-
fikatu zgodnoœci.

2. W uzasadnionych przypadkach notyfikowana jednostka certyfikuj¹ca mo¿e przed³u¿yæ termin, o którym mowa w ust.
1, powiadamiaj¹c niezw³ocznie producenta.

3. Notyfikowana jednostka certyfikuj¹ca:
1) bada dokumenty przedstawione przez producenta,
2) sprawdza, czy zabawka nie stanowi zagro¿enia dla bezpieczeñstwa lub zdrowia,
3) przeprowadza odpowiednie badania i testy, stosuj¹c w mo¿liwym stopniu normy zharmonizowane,
4) mo¿e za¿¹daæ dodatkowych egzemplarzy zabawki.
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§ 8. 
1. Notyfikowana jednostka certyfikuj¹ca wystawia certyfikat zgodnoœci, je¿eli model zabawki spe³nia wymagania zasad-

nicze, i informuje o tym producenta.
2. Certyfikat zgodnoœci zawiera wnioski z badania, opis zastosowanych metod badania oraz opisy i rysunki zatwier-

dzonej zabawki.
3. O odmowie wystawienia certyfikatu zgodnoœci notyfikowana jednostka certyfikuj¹ca powiadamia:

1) producenta oraz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
2) Komisjê Europejsk¹.

4. Odmowa wystawienia certyfikatu zgodnoœci wymaga przedstawienia uzasadnienia.

§ 9. 
Komisja Europejska, inne upowa¿nione organy Unii Europejskiej i pañstwa cz³onkowskie mog¹ uzyskaæ, za poœred-
nictwem Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kopiê certyfikatu zgodnoœci oraz, na uzasadniony
wniosek, kopiê projektu i schematu produkcyjnego zabawki oraz sprawozdania z przeprowadzonych badañ i testów.

§ 10. 
1. Przed wprowadzeniem zabawki do obrotu producent umieszcza na zabawce oznakowanie CE, potwierdzaj¹c tym

samym spe³nienie wymagañ zasadniczych.
2. Je¿eli dana zabawka podlega tak¿e wymaganiom zasadniczym okreœlonym w odrêbnych przepisach, które przewiduj¹

stosowanie oznakowania CE, przyjmuje siê, ¿e umieszczenie na zabawce oznakowania CE potwierdza spe³nienie
wszystkich przedmiotowych wymagañ.

3. Przyjmuje siê, ¿e umieszczenie oznakowania CE oznacza zgodnoœæ badania zabawki z trybem okreœlonym w roz-
porz¹dzeniu.

4. Wzór oznakowania CE okreœla za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

§ 11. 
Do dnia udzielenia pierwszej notyfikacji jednostce w³aœciwej do oceny zgodnoœci zabawek, nie d³u¿ej jednak ni¿ do dnia
31 grudnia 2002 r., certyfikacji zgodnoœci mog¹ dokonywaæ akredytowane jednostki certyfikuj¹ce.

§ 12. 
1. Przepisy rozporz¹dzenia dotycz¹ce oznakowania CE i pos³ugiwania siê tym oznakowaniem stosuje siê od dnia uzyska-

nia przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej, chyba ¿e wczeœniej stosowna umowa miêdzynaro-
dowa zezwoli na umieszczanie oznakowania CE na zabawkach produkowanych przez polskich przedsiêbiorców.

2. Przepis ust. 1 nie uchybia mo¿liwoœci umieszczania na zabawkach i pos³ugiwania siê oznakowaniem CE na pod-
stawie prawa pañstw obcych.

§ 13. 
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyj¹tkiem § 8 ust. 3 pkt. 2 oraz § 9, które wchodz¹
w ¿ycie z dniem przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 19 paŸdziernika 2001 r. (poz. 1617)

1. Je¿eli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub zwiêkszone, musz¹ zostaæ zachowane proporcje podane
w za³¹czniku.

2. Poszczególne sk³adniki oznakowania CE zasadniczo musz¹ posiadaæ te same wymiary pionowe, które nie mog¹
wynosiæ mniej ni¿ 5 mm.
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KARTA PRACY UCZNIA NR 1.

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê.

1. Inaczej prezent, 

2. Z³a cecha charakteru,

3. Gdy spotka nas coœ mi³ego odczuwamy, ......

4. Dobra cecha charakteru,

5. Przykre prze¿ycia wywo³uj¹, .....

6. Mama, tata i dzieci to?

7. Oznaka dobrego nastroju,

8. Wyj¹tkowy kolega.




