
LEKCJA 9

Temat: „Bezpieczny wypoczynek w górach 
– wycieczki piesze”

Wycieczki w góry pozostawiają niezapomniane wrażenia, a od nas przede wszystkim
zależy, czy będą to wrażenia miłe. Udane wycieczki to te, z których wszyscy wracają
zadowoleni, ale przede wszystkim zdrowi i cali. 
Góry są piękne i wcale nie muszą być dla nas niebezpieczne.

Formy realizacji:
• godzina wychowawcza,
• przyroda,
• edukacja ekologiczna,
• edukacja prozdrowotna.

Cele ogólne:
• kszta³towanie zachowañ sprzyjaj¹cych zdrowiu i bezpieczeñstwu w górach,
• kszta³towanie umiejêtnoœci w³aœciwego zachowania siê w przypadku zagro¿eñ zwi¹zanych z pobytem w górach,
• kszta³towanie postawy cz³owieka stosuj¹cego siê do przepisów prawa,
• kszta³towanie umiejêtnoœci przewidywania zdarzeñ przyczynowo-skutkowych.

Cele szczegółowe:
Uczeñ potrafi:

• zachowaæ siê bezpiecznie i bez nara¿ania w³asnego zdrowia w górach,
• w³aœciwie zachowaæ siê w przypadku zagro¿eñ wystêpuj¹cych w górach,
• stosowaæ siê do przepisów prawa,
• przewidywaæ zdarzenia przyczynowo-skutkowe.

Metody nauczania: 
• asocjogram,
• pokazowa,
• dyskusyjna.

Pomoce dydaktyczne:
• foliogramy nr 10 - 12,
• du¿y arkusz papieru,
• flamastry,
• materia³y pomocnicze dla nauczyciela, 
• kredki.

Formy pracy: 
• indywidualna,
• w grupach,
• na forum klasy.
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PLAN ZAJĘĆ:

1. Nauczyciel, nawi¹zuj¹c do tematu lekcji, pyta uczniów, czy zgadzaj¹ siê ze stwierdzeniem, ¿e GÓRY S¥ PIÊKNE,
LECZ NIEBEZPIECZNE 

2. Nauczyciel nawi¹zuj¹c do niebezpieczeñstw, jakie „nios¹ ze sob¹ góry”, opracowuje wraz z uczniami asocjogram
o przyczynach najczêstszych wypadków w górach – æwiczenie 1. 

3. Nauczyciel przypomina skrót „GOPR” wypisuj¹c go na tablicy i prosi uczniów o odszyfrowanie pe³nej nazwy oraz
pyta uczniów o g³ówne zadania GOPR (Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego).

4. Nauczyciel zapoznaje uczniów ze sposobem znakowania szlaków turystycznych i prezentuje zdjêcie odznaki organi-
zacyjnej GOPR (foliogram nr 12).

5. Nauczyciel zapoznaje uczniów ze znakami zakazu, informacyjnymi i niektórymi ostrzegawczymi obowi¹zuj¹cymi
w górach (foliogramy nr10 i 11), a uczniowie koloruj¹ znaki w æwiczeniu 2 i podpisuj¹ ich nazwy.

6. Nauczyciel dzieli klasê na grupy i przydziela ka¿dej z nich po jednej z przyczyn wystêpowania wypadków w górach.
Ka¿da grupa ma zastanowiæ siê i podaæ, co nale¿y uwzglêdniæ przy planowaniu wycieczki, aby unikn¹æ wypadku
z takiej przyczyny. 

7. Liderzy poszczególnych grup prezentuj¹ na forum klasy wyniki pracy swoich grup i po ich akceptacji przez pozosta³e
grupy i nauczyciela zapisuj¹ wnioski flamastrami na zbiorczym arkuszu papieru.

8. W ten sposób powstaje zestawienie najwa¿niejszych czynników decyduj¹cych o zaplanowaniu bezpiecznej, pieszej
wycieczki w góry.
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 9

Temat: „Bezpieczny wypoczynek w górach 
– wycieczki piesze”

Wycieczki w góry pozostawiają niezapomniane wrażenia, a od nas przede wszystkim
zależy, czy będą to wrażenia miłe. Udane wycieczki to te, z których wszyscy wracają
zadowoleni, ale przede wszystkim zdrowi i cali. 
Góry są piękne i wcale nie muszą być dla nas niebezpieczne.

Ćwiczenie 1

Na poni¿szym rysunku wpisz najczêstsze przyczyny wypadków w górach, analogicznie do wpisanego
przyk³adu.
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Ćwiczenie 2

Pokoloruj poni¿sze znaki i podpisz pod nimi ich nazwy.
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