
LEKCJA 1

Temat: „Rodzaje zagrożeń”

Poważne zagrożenia dla każdego z nas, oprócz tych, związanych z działalnością
człowieka, stwarza sama przyroda. Nie wszystkim zagrożeniom potrafimy zapobiegać.
Rozpoznając je właściwie i w odpowiednim czasie możemy zminimalizować groźne 
dla nas skutki. 

Formy realizacji:
• przyroda,
• edukacja ekologiczna,
• historia i spo³eczeñstwo,
• godzina wychowawcza.

Cele ogólne:
• przedstawienie rodzajów zagro¿eñ wystêpuj¹cych we wspó³czesnym œwiecie,
• omówienie przyczyn i skutków ich wystêpowania.

Cele szczegółowe:
Uczeñ:

• potrafi wymieniæ ró¿ne rodzaje zagro¿eñ,
• potrafi okreœliæ przyczyny ich wystêpowania,
• wie, ¿e rozwój cywilizacyjny jest nie tylko dobrodziejstwem, ale stwarza nowe zagro¿enia dla cz³owieka,
• potrafi opisaæ system ochron przed zagro¿eniami cywilizacyjnymi,
• potrafi identyfikowaæ zagro¿enia w swoim otoczeniu.

Metody nauczania: 
• rozmowa nauczaj¹ca.

Pomoce dydaktyczne:
• foliogram nr 1,
• teksty Ÿród³owe,
• artyku³y prasowe na temat zagro¿eñ.

Formy pracy: 
• indywidualne wypowiedzi uczniów,
• praca z tekstem,
• prezentacja foliogramu.
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Plan zajęć: 

1. Nauczyciel, nawi¹zuj¹c do lekcji, pyta uczniów, czy znaj¹ opowieœci biblijne o potopie i o plagach egipskich (materia³
pomocniczy nr 1). Uczniowie wskazuj¹ w tekœcie zagro¿enia, które dotknê³y bohaterów opowieœci. Zastanawiaj¹ siê,
jaka by³a ich przyczyna.

2. Uczniowie losuj¹ po kolei fragmenty notatek prasowych (æwiczenie 2), odczytuj¹ je na g³os i na tej podstawie
wymieniaj¹ rodzaje zdarzeñ i zagro¿eñ. Zastanawiaj¹ siê nad ich przyczynami i nastêpnie uzupe³niaj¹ schemat.

3. Uczniowie okreœlaj¹ na tej podstawie:
– Które zagro¿enia stwarza natura (si³y przyrody)?
– Jakie zagro¿enia mog¹ byæ spowodowane przez samego cz³owieka?

4. Nauczyciel prezentuje foliogram nr 1 (materia³ pomocniczy nr 3). Uczniowie omawiaj¹ kolejno zagro¿enia przed-
stawione na schemacie, wymieniaj¹ skutki oraz okreœlaj¹, w jaki sposób nale¿y zachowaæ siê w obliczu tych zagro¿eñ.

5. Nauczyciel podkreœla, ¿e szczególnym zagro¿eniem wspó³czesnego œwiata jest terroryzm. Jakie zagro¿enie stanowi
terroryzm (materia³ pomocniczy nr 4). Uczniowie podaj¹ przyk³ady ataków terrorystycznych znane im ze œrodków
masowego przekazu.

6. Wszyscy zastanawiaj¹ siê, w jaki sposób do zagro¿eñ spowodowanych przez si³y przyrody przyczyni³ siê cz³owiek?
Uczniowie wskazuj¹ miêdzy innymi na rabunkow¹ gospodarkê cz³owieka i zanieczyszczenie œrodowiska. Uk³adaj¹
rozsypankê, treœæ jej zapisuj¹, jako wniosek, w formie notatki (æwiczenie 5).

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1

POTOP (tekst dla ucznia na płycie CD)

Potomstwo Adama i Ewy stopniowo zaludnia³o ziemiê. Ale ród ludzki znaczony by³ piêtnem grzechu pierworodnego.
Cz³owiek w ciê¿kim znoju musia³ zdobywaæ chleb powszedni, w jego sercu zagnieŸdzi³a siê z³oœæ i nikczemnoœæ. Ludzie
podnosili na siebie rêce, mordowali siê w nieustannych wojnach i ograbiali wzajemnie. Ziemia pe³na by³a gwa³tu i zbrod-
ni, a w tym zamieszaniu nie zwracano uwagi na ostrzegaj¹cy g³os Stwórcy.

Jahwe po¿a³owa³ swego dzie³a i serdecznie bola³ nad zbrodniami rodu ludzkiego. Postanowi³ zg³adziæ wszystko, co
¿y³o na œwiecie, tak ludzi, jak i zwierzêta, aby po³o¿yæ kres nieprawoœciom. Nie chcia³ jednak, by dzie³o jego obróci³o siê
wniwecz bez reszty. Mia³ nadziejê, ¿e nowa, inna generacja ludzi i zwierz¹t oka¿e siê pos³uszniejsza i urz¹dzi œwiat lep-
szy, szczêœliwszy. Wœród grzeszników jedynie Noe, m¹¿ bogobojny, znalaz³ upodobanie w oczach Pañskich. (...)
Na polecenie Boga Noe zbudowa³ arkê z drzewa ¿ywicznego, a szpary uszczelni³ smo³¹. Mia³a ona trzysta ³okci d³ugoœ-
ci, piêædziesi¹t ³okci szerokoœci i trzydzieœci ³okci wysokoœci, posiada³a trzy pok³ady, a tylko jedno okno i jedne drzwi.

Skoro Bóg ujrza³, ¿e arka jest gotowa, zapowiedzia³, ¿e zeœle na ziemiê potop. Postanowi³ ocaliæ tylko Noego i jego
trzech synów z ¿onami oraz po jednej parze ze wszystkich czworonogów, p³azów i ptaków, i¿by mno¿y³y siê od nowa.
Noe spêdzi³ do arki zwierzêta, nagromadzi³ ¿ywnoœæ i zamkn¹³ siê w arce wraz z rodzin¹. Po up³ywie siedmiu dni spad³
gwa³towny deszcz, który trwa³ czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy. Woda wzbiera³a i wzbiera³a, a¿ w koñcu zala³a ca³¹
ziemiê i nawet najwy¿sze góry zanurzy³y siê w jej nurcie. Wszystko, co ¿y³o, ludzie, zwierzêta i ptaki, uleg³o zag³adzie.
Tylko arka Noego wraz z jego rodzin¹ i zwierzêtami unosi³a siê na powierzchni wodnego bezmiaru.

Deszcz przesta³ wreszcie padaæ, ale woda opada³a bardzo wolno i jeszcze przez sto piêædziesi¹t dni nie by³o widaæ
skrawka l¹du. Siódmego miesi¹ca arka osiad³a na szczycie góry Ararat w Armenii, a dziesi¹tego miesi¹ca wy³oni³y siê
z wody szczyty gór. 

Noe poczeka³ jeszcze czternaœcie dni, a potem wypuœci³ przez okno kruka, by przekonaæ siê, czy znajdzie suchy l¹d.
Ale ptak niebawem powróci³ do arki. Nastêpnie wypuœci³ Noe go³êbicê, ale i ona powróci³a nie znalaz³szy miejsca, gdzie
by mog³a spocz¹æ. Po up³ywie siedmiu dni wypuœci³ j¹ powtórnie i wtedy pod wieczór wróci³a z ga³¹zk¹ oliwn¹ w dzio-
bie, co zwiastowa³o, i¿ pokaza³y siê suche miejsca na ziemi. Poczeka³ jeszcze nastêpne siedem dni i po raz trzeci puœci³
na wolnoœæ go³êbicê, a ona tym razem nie wróci³a, bo ziemia ca³kiem ju¿ wysch³a.

Noe wyszed³ z arki i zbudowa³ o³tarz, by w podziêce za ocalenie z³o¿yæ swemu Panu ofiarê. Jahwe postanowi³, ¿e
ju¿ nigdy nie ukarze ludzkoœci potopem, a na znak wiekuistego przymierza ze wszystkimi ¿yj¹cymi na ziemi istotami
zawiesi³ na niebie promienisty ³uk siedmiobarwnej têczy. Noe zabra³ siê ponownie do uprawy ziemi i hodowli byd³a.
Za³o¿y³ winnice i nauczy³ siê nawet wyrabiaæ wino. 

Zenon Kosidowski „Opowieœci biblijne”

MODUŁ I



PLAGI EGIPSKIE (tekst dla ucznia na płycie CD)

Moj¿esz i Aaron poszli do faraona z proœb¹, by zezwoli³ Izraelitom udaæ siê na trzy dni do pustyni, gdzie ofiarami
i modlitwami chcieli z³o¿yæ ho³d Jahwe. By³ to oczywiœcie podstêp, gdy¿ nie mieli zamiaru wróciæ ju¿ pod jarzmo
Egipcjan. Ale faraon odrzuci³ ich proœbê z oburzeniem, za karê zaœ zwiêkszy³ Izraelitom ciê¿ary pañszczyŸniane, ka¿¹c
im nie tylko wyrabiaæ dotychczasow¹ normê cegie³, lecz nawet dostarczaæ s³omy do ich wzmocnienia. Wymaga³o to
dodatkowego czasu pracy, gdy¿ s³omy w Egipcie nie by³o za du¿o i trzeba by³o szukaæ jej po ca³ym kraju. Kto jednak,
z tych czy innych przyczyn, nie zd¹¿y³ wyrobiæ narzuconej liczby cegie³, nara¿a³ siê na srogie kije siepaczy egipskich. (...)

Moj¿esz uda³ siê ponownie do faraona z mocnym postanowieniem, ¿e tym razem wstrz¹œnie jego sumieniem, pos³uguj¹c
siê magi¹. Stan¹wszy przed jego tronem, cisn¹³ swoj¹ laskê, a ona zamieni³a siê natychmiast w pe³zaj¹cego wê¿a. Lecz faraon
spojrza³ z uœmiechem politowania na brodatego czarownika i kaza³ sprowadziæ swoich kap³anów, którzy dokonali tej samej
sztuki. Nie sprawi³o na nim wiêkszego wra¿enia nawet to, ¿e w¹¿ Moj¿esza po¿era³ wê¿e kap³anów egipskich.

Od tej chwili rozgorza³a zawziêta walka z têpym uporem w³adcy. Moj¿esz sprowadzi³ na Egipt kolejno dziesiêæ plag:
najpierw woda Nilu przeobrazi³a siê w krew, potem rozpleni³y siê w zastraszaj¹cy sposób ¿aby, komary i muchy, byd³o
pada³o od jakiejœ zarazy, cia³a ludzkie pokrywa³y siê ropiej¹cymi wrzodami, grad zniszczy³ plony, na kraj spad³a
olbrzymia chmura szarañczy, a w koñcu nasta³y takie ciemnoœci, ¿e ludzie chodzili po omacku.

Po ka¿dej pladze faraon wpada³ w przera¿enie i godzi³ siê uwolniæ Izraelitów, ale wkrótce cofa³ obietnicê, chocia¿
poddani domagali siê wielkim g³osem, by swoj¹ nies³ownoœci¹ nie nara¿a³ ich na nowe nieszczêœcia.

Doprowadzony do ostatecznoœci, Moj¿esz postanowi³ w koñcu z³amaæ wolê faraona dziesi¹t¹, najzgubniejsz¹ plag¹.
Uprzedzi³ jednak przedtem Izraelitów, by trzymali siê w pogotowiu. Poleci³ przede wszystkim, by ka¿da rodzina zabi³a
jagniê jednoroczne i naznaczy³a jego krwi¹ drzwi swoich domów. Na wieczerzê mia³a spo¿yæ upieczone miêso jagniêcia
wraz z przaœnym chlebem i gorzkimi zio³ami, a do sto³u poleci³ wszystkim usi¹œæ w stroju podró¿nym, by w ka¿dej chwili
mogli opuœciæ Egipt.

Nasta³a pó³noc, wtedy Jahwe chodzi³ od domu do domu, a tam gdzie na drzwiach krwawego znaku nie spostrzeg³,
uœmierca³ dzieci pierworodne, nie omijaj¹c syna faraona ni syna niewolnicy. Nawet pierworodne zwierzêta pada³y martwe.

W kraju ozwa³y siê jêki i p³acze, œmieræ nie oszczêdzi³a ani jednego domostwa egipskiego. I dopiero teraz faraon
zrozumia³ groŸn¹ potêgê Moj¿esza i pozwoli³ mu wyprowadziæ lud izraelski z niewoli. 

Zenon Kosidowski „Opowieœci biblijne”

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2

ZAGROŻENIA – PRZYCZYNY I SKUTKI 
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MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE ZAGROŻENIA 

(tabela przedstawiona jest równie¿ na foliogramie nr 1)

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4

TERRORYZM (tekst dla ucznia na płycie CD)

Terroryzm jest to zjawisko polegaj¹ce na pozaprawnym stosowaniu przemocy przez pañstwa, ugrupowania polityczne,
grupy narodowoœciowe lub religijne, wobec przedstawicieli innych pañstw, narodów, przedstawicieli w³adzy lub wobec
przypadkowych cz³onków spo³eczeñstwa, aby osi¹gn¹æ okreœlone w³asne cele. Stosowana przemoc z zasady uderza
w najmniej winnych i ma za zadanie wprowadzenie jak najwiêkszego chaosu i strachu w spo³eczeñstwie. Morderstwa,
porwania, zamachy z u¿yciem œrodków truj¹cych, wybuchowych to podstawowe metody dzia³ania terrorystów. Mog¹ siê
oni równie¿ pos³u¿yæ bakteriami i wirusami. Wspó³czesny terroryzm przybiera ró¿ne formy, tak¿e: cyberterroryzm, bioter-
roryzm, terroryzm elektromagnetyczny.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 5

ROZSYPANKA – Rozwiązanie

TEKST: Dzia³alnoœæ gospodarcza cz³owieka, rabunkowa gospodarka zasobami naturalnymi spowodowa³y
zanieczyszczenia œrodowiska naturalnego oraz zmiany klimatyczne. Efektem tych zmian s¹ coraz liczniejsze klêski
¿ywio³owe.

NATURALNE ZAGRO¯ENIA
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MODUŁ I

ZAGRO¯ENIA CYWILIZACYJNE

KATASTROFY AWARIE SKA¯ENIA
CHEMICZNE EKOLOGICZNE TERRORYZM

POWODZIE BURZE 
I SILNE WIATRY UPA£Y I SUSZE SILNE MROZY 

I ŒNIE¯YCE PO¯ARY
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 1

Temat: „Rodzaje zagrożeń”

Poważne zagrożenia dla każdego z nas, oprócz tych, związanych z działalnością
człowieka, stwarza sama przyroda. Nie wszystkim zagrożeniom potrafimy zapobiegać.
Rozpoznając je właściwie i w odpowiednim czasie możemy zminimalizować groźne
dla nas skutki 

Ćwiczenie 1

Zapoznaj siê z opowieœciami biblijnymi o potopie i o plagach egipskich (tekst na p³ycie CD). Wska¿
zagro¿enia, które dotknê³y ich bohaterów. 

Ćwiczenie 2

Zapoznaj siê z fragmentami notatek prasowych z 2002 roku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rtêæ rozlan¹ w okolicach jednej ze szkó³ podstawowych w Kêdzierzynie-KoŸlu znalaz³ w œrodê uczeñ
szko³y. Niebezpieczn¹ dla zdrowia substancjê zebrali stra¿acy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75 osób zginê³o, a 1119 zosta³o rannych w 878 wypadkach drogowych w ubieg³ym tygodniu – infor-
muje policja. Wœród zabitych na miejscu by³o 27 kierowców, 22 pieszych, 13 pasa¿erów oraz 13
rowerzystów.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W stawie utonê³o rodzeñstwo. Dziewczynka zje¿d¿a³a na rowerze pochy³¹ drog¹ ko³o stawu
bêd¹cego wyrobiskiem po wydobywanym tam ¿wirze. Nie zd¹¿y³a zahamowaæ i wjecha³a do wody.
Na ratunek pospieszy³ jej brat, który tak¿e uton¹³.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piêcioro turystów porazi³ piorun, który uderzy³ w drzewo rosn¹ce w miejscu, gdzie turyœci zwykle
czekaj¹ na wejœcie na szczyt. Turyœci zostali poparzeni i chwilowo og³uszeni przez piorun.
Wy³adowanie by³o tak silne, ¿e ludzie pospadali z ³awek, na których siedzieli pod drzewem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 osób zosta³o rannych w wyniku nawa³nicy, która przesz³a nad po³udniowo-wschodni¹ Polsk¹.
Na jeziorze utonê³a kobieta, której kajak zosta³ przewrócony przez fale. Uszkodzonych budynków jest
tysi¹ce. Straty w lasach, g³ównie w Puszczy Piskiej, gdzie przesz³a tr¹ba powietrzna, s¹ ogromne.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pr¹d o sile szeœciu tysiêcy woltów porazi³ ch³opca, kiedy próbowa³ ukraœæ kabel z trakcji kolejowej.
Ch³opiec zgin¹³ na miejscu. Pr¹d porazi³ ch³opca, gdy ten zbli¿a³ siê do upatrzonego celu. Si³a by³a
tak du¿a, ¿e zmar³ na miejscu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mê¿czyzna uton¹³ razem z synem i córk¹ w kanale. Dzieci, które sta³y na betonowym, poroœniêtym
glonami brzegu kana³u, poœliznê³y siê i wpad³y do wody. Ojciec skoczy³ im na ratunek, uderzy³ g³ow¹
w betonowe pod³o¿e i straci³ przytomnoœæ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W szpitalu zmar³a na salmonellê 7-letnia dziewczynka. Zjad³a w domu kogel-mogel. Do szpitala
trafi³a te¿ jej starsza siostra, ale z mniej groŸnymi objawami. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MODUŁ I

Rowerem pod tramwaj. Wczoraj po po³udniu rowerzysta, lekcewa¿¹c przepisy, wjecha³ nagle na
torowisko wprost pod rozpêdzony tramwaj. Ranny walczy o ¿ycie w szpitalu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W bardzo ciê¿kim stanie trafi³ do szpitala ch³opiec, który wypad³ z czwartego piêtra podczas zabawy
z siostr¹.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pies pogryz³ dziecko. Siedmioletni¹ dziewczynkê dotkliwie pogryz³ wilczur. Dziecko 
bawi³o siê w piaskownicy na podwórku. W³aœcicielka psa wyprowadzi³a go na spacer 
bez kagañca. Dziewczynka chcia³a go pog³askaæ. Ten jednak rzuci³ siê na ni¹.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szesnastoletni ch³opiec zgin¹³ potr¹cony przez poci¹g, a id¹ca z nim po torach dziewczyna z powa¿-
nymi obra¿eniami przewieziona zosta³a do szpitala.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezpañski kot pogryz³ i podrapa³ czwórkê ma³ych dzieci. Dzieciaki na si³ê chcia³y siê z nim bawiæ.
Zwierzak trafi³ na dziesiêciodniow¹ obserwacjê, a dzieci skierowano do przychodni na zastrzyk prze-
ciwtê¿cowy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nawet kilkanaœcie próœb dziennie o likwidacjê przydomowych gniazd os i kokonów szerszeni przyj-
muj¹ stra¿acy. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oko³o 50 kg niebezpiecznego dla zdrowia granulatu rozsypa³o siê wskutek gwa³townego hamowania
ciê¿arówki w Inowroc³awiu. Ewakuowano mieszkañców okolicznych domów. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trzy godziny trwa³a akcja usuwania 250-kilogramowej bomby z czasów II wojny œwiatowej, któr¹
wykryli w ogródku mieszkañcy G³ogowa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzupe³nij schemat, wpisuj¹c na podstawie fragmentów notatek prasowych, rodzaje zdarzeñ i za-
gro¿eñ, ich przyczyny oraz skutki. Które zagro¿enia stwarza natura (si³y przyrody), a które mog¹ byæ
spowodowane przez samego cz³owieka?



Ćwiczenie 3

Poni¿sza tabela przedstawia najczêœciej spotykane zagro¿enia wystêpuj¹ce we wspó³czesnym
œwiecie. Wymieñ ich przyczyny oraz skutki. W jaki sposób nale¿y zachowaæ siê w obliczu tych
zagro¿eñ?

Ćwiczenie 4

Wykonaj portfolio. Zbierz informacje i materia³y na temat ataków terrorystycznych we wspó³czesnym
œwiecie.

Ćwiczenie 5 

Zastanów siê, w jaki sposób cz³owiek przyczyni³ siê do zagro¿eñ spowodowanych przez si³y przy-
rody? Wniosek zapisz poni¿ej wykorzystuj¹c do tego elementy rozsypanki.

WNIOSEK:...................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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ZAGRO¯ENIA CYWILIZACYJNE

KATASTROFY AWARIE SKA¯ENIA
CHEMICZNE EKOLOGICZNE TERRORYZM

POWODZIE BURZE 
I SILNE WIATRY UPA£Y I SUSZE SILNE MROZY 

I ŒNIE¯YCE PO¯ARY

NATURALNE ZAGRO¯ENIA

ZMIAN S¥ ¯YWIO£OWE. TYCH NATURALNEGO

EFEKTEM ZASOBAMI NATURALNYMI GOSPODARCZA

RABUNKOWA KLÊSKI DZIA£ALNOŒÆ ZANIECZYSZCZENIA

ŒRODOWISKA CZ£OWIEKA, GOSPODARKA SPOWODOWA£Y

LICZNIEJSZE CORAZ ORAZ ZMIANY KLIMATYCZNE.




