
LEKCJA 6

Temat: „Bądź bezpieczny na drodze” – bezpieczne
uczestnictwo w ruchu drogowym.

Formy realizacji:

• ście¿ka miêdzyprzedmiotowa – wychowanie komunikacyjne, technika.
• lekcja praktyczna – np. rajd rowerowy, wycieczka do miasteczka rowerowego, spotkanie z policjantem.

Cele szczegółowe:

• kszta³towanie umiejêtnoœci bezpiecznego poruszania siê po drogach,

• kszta³towanie umiejêtnoœci czytania i stosowania w praktyce przepisów ruchu drogowego,

• kszta³towanie umiejêtnoœci rozpoznawania znaków drogowych,

• kszta³towanie umiejêtnoœci rozpoznawania zagro¿eñ drogowych,

• kszta³towanie umiejêtnoœci w³aœciwego reagowania na zaistnia³y wypadek drogowy,

• umo¿liwienie uczniom zdania egzaminu na kartê rowerow¹/motorowerow¹.

Cele operacyjne:
Uczeñ:

• wie, ¿e istniej¹ pisane i niepisane zasady, dziêki którym ¿ycie w spo³eczeñstwie jest ³atwiejsze i bezpieczne,

• wie, ¿e droga, szosa, ulica to miejsce niebezpieczne,

• rozpoznaje zagro¿enia wynikaj¹ce z korzystania z drogi lub ulicy,

• rozpoznaje znaki drogowe,

• zna zasady bezpiecznego poruszania siê pieszo,

• zna zasady bezpiecznego poruszania siê na rowerze,

• zna zasady bezpiecznego korzystania z publicznych œrodków transportu,

• wie, jak nale¿y zachowaæ siê w sytuacji wypadku drogowego.

Metody nauczania: 

• praktyczna (rajd/wycieczka rowerowa),

• eksponuj¹ca (pokaz z komentarzem),

• praktyczna (prezentacja w³aœciwych zachowañ pieszego i rowerzysty na drodze),

• praktyczna (spotkanie z policjantem – pogadanka na temat przepisów ruchu drogowego),

• problemowa.

Pomoce dydaktyczne:

• karta pracy ucznia,

• plansze ze znakami drogowymi, 

• du¿e plansze z rysunkami do æwiczeñ (w miarê mo¿liwoœci).

Formy aktywizacji uczniów: 

• zabawa dydaktyczna,

• symulacja,

• inscenizacja.
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PLAN ZAJĘĆ ZE WSKAZÓWKAMI METODYCZNYMI

L.p. Czynnoœci Czas

1. Czynnoœci organizacyjne 3 min.

2. Bezpieczne zachowania w miejscach publicznych
æwiczenie 1A + komentarz nauczyciela 7 min.

3. Bezpieczeñstwo w drodze do szko³y
æwiczenie 2 + komentarz nauczyciela 5 min.

4. Zachowania bezpieczne i niebezpieczne
æwiczenie 3 + komentarz nauczyciela 5 min.

5. Bezpieczne korzystanie z komunikacji miejskiej
æwiczenie 4 + komentarz nauczyciela 7 min.

6. Bezpieczne poruszanie siê po ulicach
æwiczenie 5 – podsumowanie poprzednich æwiczeñ + komentarz nauczyciela 10 min.

7. Zasady postêpowania w razie wypadku drogowego
æwiczenie 6 + komentarz nauczyciela 5 min.

8. Podsumowanie lekcji 3 min.

SCENARIUSZ LEKCJI
Wariant I

W przypadku rajdu rowerowego lub wycieczki do miasteczka ruchu drogowego, wszystkie æwiczenia powinny byæ
wykonywane praktycznie.

Æwiczenie 1A dotyczy bezpiecznych zachowañ w miejscu publicznym, w tym przypadku na skrzy¿owaniu ulic,
z sygnalizacj¹ œwietln¹ i chodnikami. Najlepiej zorganizowaæ krótk¹ inscenizacjê - grupa uczniów zachowuje siê w³aœci-
wie, tzn. uczniowie przechodz¹ przez przejœcia dla pieszych, chodz¹ praw¹ stron¹ chodnika, czekaj¹ na zmianê œwiate³,
rowerzyœci prawid³owo w³¹czaj¹ siê do ruchu, sygnalizuj¹ skrêty, ustêpuj¹ pierwszeñstwa pieszym itd. Nastêpna grupa
zachowuje siê nieprawid³owo, tzn. uczniowie przebiegaj¹ przez ulicê, chodz¹ lew¹ stron¹ chodnika, graj¹ na ulicy w pi³kê
itd. Zadaniem obserwatorów jest okreœliæ, kto zachowuje siê prawid³owo, kto nie i dlaczego.

Æwiczenie 1B dotyczy bezpiecznych zachowañ w drodze do szko³y. Czworo uczniów inscenizuje scenki – 1 przebie-
ga przed rowerzyst¹, drugi przebiega przez ulicê w miejscu niedozwolonym, trzeci biegnie slalomem po chodniku potr¹-
caj¹c przechodniów, jeden natomiast, mimo ¿e porusza siê szybko i zdecydowanie, nie ³amie przepisów. Zadaniem
obserwatorów jest okreœliæ, kto zachowuje siê w³aœciwie. Po tej inscenizacji niezbêdny jest komentarz nauczyciela.

Æwiczenie 2 dotyczy bezpiecznych zachowañ w autobusach komunikacji miejskiej. Najproœciej znowu zorganizowaæ
zabawê, w której uczestnicz¹ uczniowie. Rolê autobusu mo¿e „odgrywaæ” narysowany kred¹ prostok¹t. Uczniowie
powinni sami zaprezentowaæ w³aœciwe i niew³aœciwe zachowania w autobusie, przy wsiadaniu i wysiadaniu z niego.
Po zabawie nale¿y porozmawiaæ z nimi o tym, ¿e ich niew³aœciwe zachowania mog¹ powodowaæ dyskomfort innych
pasa¿erów. Pomocny by³by tak¿e regulaminów korzystania ze œrodków komunikacji miejskiej.

Æwiczenie 3 nale¿y zorganizowaæ w formie dyskusji – pogadanki. Uczniowie powinni sami podawaæ przyk³ady bez-
piecznych i niebezpiecznych zachowañ.

Æwiczenie 4 nale¿y zorganizowaæ w formie inscenizacji. Nauczyciel (lub policjant) powinien pokazaæ, jak nale¿y
zachowywaæ siê w przypadku zaistnienia wypadku drogowego. Po inscenizacji nale¿y przedstawiæ uczniom procedury
zachowañ i zaproponowaæ zabawê – tym razem oni s¹ œwiadkami wypadku i musz¹ w³aœciwie zareagowaæ.
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Wariant II

W przypadku organizacji lekcji w szkole, nauczyciel powinien przygotowaæ plansze z materia³ami dla uczniów
i rozmieœciæ je w sali. Ka¿dy uczeñ otrzymuje kartê æwiczeñ. Korzystaj¹c z plansz uczeñ wype³nia kartê æwiczeñ. Przed
ka¿dym æwiczeniem niezbêdny jest komentarz – pogadanka nauczyciela.

Ka¿de z æwiczeñ powinno zaj¹æ 5 minut. Po wykonaniu ka¿dego æwiczenia powinna nast¹piæ jego prezentacja –
nauczyciel wybiera ucznia, który przedstawia swoje rozwi¹zanie. Nauczyciel komentuje, prosi resztê klasy o uzupe³nie-
nie ewentualnych braków.

Jeœli na lekcjê zaproszony zosta³ policjant – on powinien komentowaæ ka¿de æwiczenie.
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KARTA PRACY UCZNIA – LEKCJA 6
Ćwiczenie 1 

Czêœæ A
Na rysunkach zaznacz na zielono osoby, które zachowuj¹ siê poprawnie, zgodnie z zasadami, a na
czerwono zaznacz osoby zachowuj¹ce siê niebezpiecznie.

Czêœæ B
Czworo dzieci spóŸni³o siê dzisiaj do szko³y. Na rysunkach obok troje dzieci jest nieostro¿nych. Wska¿
te dzieci i wyjaœnij, na czym polega ich nieostro¿noœæ.
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Opisz zachowania dzieci na rysunkach z czêœci A i B – umiejscawiaj¹c je w odpowiednim miejscu
w tabeli poni¿ej (patrz przyk³ad). 

Zachowanie niebezpieczne Zachowanie bezpieczne Wyjaœnienie

granie w pi³kê obok jezdni --------------- pi³ka mo¿e wpaœæ na jezdniê, 
a my biegn¹c za ni¹, mo¿emy zostaæ
potr¹ceni przez samochód

Ćwiczenie 2

Podaj po 5 przyk³adów bezpiecznego i niebezpiecznego zachowania przy korzystaniu z publicznych
œrodków transportu.

Bezpieczne Niebezpieczne

1.Trzymanie siê porêczy 1. Bieganie po autobusie

2. .......................................................... 2. ..........................................................

3. .......................................................... 3. ..........................................................

4. .......................................................... 4. ..........................................................

5. .......................................................... 5. ..........................................................

6. .......................................................... 6. ..........................................................
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Ćwiczenie 3 

Wymieñ przynajmniej 10 zasad bezpiecznego poruszania siê po mieœcie.

1. Chodzê praw¹ stron¹ chodnika.

2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

4. ..................................................................................................................................................................

5. ..................................................................................................................................................................

6. ..................................................................................................................................................................

7. ..................................................................................................................................................................

8. ..................................................................................................................................................................

9. ..................................................................................................................................................................

10. ..................................................................................................................................................................

11. ..................................................................................................................................................................

12. ..................................................................................................................................................................

Ćwiczenie 4

Wymieñ 3 zasady postêpowania w przypadku zaistnienia wypadku drogowego.

1. ..................................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

MATERIAŁY DLA UCZNIA
1
Ulica, droga, chodnik, bank, szko³a to miejsca, gdzie spotykasz innych ludzi. Takie miejsca nazy-
wamy miejscami publicznymi. Zasady korzystania z takich miejsc okreœlaj¹ przepisy (np. Kodeks
drogowy) oraz niepisane, co nie znaczy, ¿e niewa¿ne, zasady postêpowania spo³ecznego. To, ¿e
codziennie rano mówisz "dzieñ dobry" s¹siadowi, jest w³aœnie tak¹ niepisan¹ zasad¹. Stosowanie siê
do tych zasad czyni ¿ycie ³atwiejszym i przyjemniejszym, a tak¿e, bardzo czêsto, bezpieczniejszym.
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2
Je¿eli nie stosujesz siê do zasad i przepisów, mo¿e spotkaæ Ciê kara. Nie trzeba byæ kierowc¹, aby
dostaæ mandat. Policjant mo¿e ukaraæ mandatem pieszego, je¿eli:
• przechodzi przez jezdniê w miejscu do tego wyznaczonym przy czerwonym œwietle,
• przechodzi przez jezdniê poza przejœciem dla pieszych, a ono znajduje siê w odleg³oœci mniejszej

ni¿ 100 m,
• porusza siê niew³aœciw¹ stron¹ drogi, tam gdzie nie ma chodników,
• je¿eli spowoduje swoim zachowaniem sytuacjê niebezpieczn¹ na drodze, np. upadek rowerzysty

lub kolizjê samochodow¹,
• swoim zachowaniem utrudniasz innym korzystanie z drogi, ulicy, œcie¿ki rowerowej, chodnika.

Pamiêtaj, je¿eli zachowujesz siê niebezpiecznie – mo¿esz zostaæ ukarany!

3
Nawet je¿eli jesteœ spóŸniony, nie biegnij. Wszystko jedno, czy bêdziesz bieg³ ulic¹, chodnikiem czy
szkolnym korytarzem, nara¿asz na niebezpieczeñstwo siebie i innych. Nastêpnym razem wyjdŸ
wczeœniej! 
Miejsca publiczne nie s¹ równie¿ miejscami do zabawy. W pi³kê graj na boisku, nie na ulicy.

4
Znaki drogowe wymyœlono nie po to, aby utrudniæ ¿ycie kierowcom, rowerzystom czy pieszym, ale
po to, aby bezpiecznie pokonywali swoj¹ trasê. Chcesz byæ zdrowy i czuæ siê bezpiecznie – stosuj siê
do znaków drogowych i wymagaj tego od innych.

5
Na autobus czekaj na przystanku lub chodniku, nie wchodŸ na ulicê, aby sprawdziæ, czy autobus
w³aœnie siê nie zbli¿a. Do autobusu wsiadaj spokojnie, nie przepychaj siê. Pamiêtaj, ¿e z³odzieje kie-
szonkowi czêsto korzystaj¹ z t³oku przy drzwiach autobusu. W œrodku zajmij miejsce siedz¹ce (je¿eli
jest to mo¿liwe) lub stój trzymaj¹c siê porêczy lub uchwytów. Nie opieraj siê o drzwi, w trakcie jazdy
mog¹ siê przypadkiem otworzyæ. Przestrzegaj niepisanych zasad postêpowania spo³ecznego, ustêpuj
miejsca starszym lub inwalidom, nie zachowuj siê niestosownie. Nie niszcz wyposa¿enia autobusu
– inni tak¿e chc¹ z niego korzystaæ. 

Najlepiej bêdzie, jeœli zapoznasz siê z regulaminem pasa¿era (tak, jest taki, najczêœciej przyklejony
do szyby), bêdziesz wtedy wiedzia³, co Ci wolno, a czego nie – i jakie mo¿esz ponieœæ konsekwen-
cje za niestosowanie siê do przepisów.

Po wyjœciu autobusu nie staraj siê przechodziæ przez jezdniê tu¿ przed lub za autobusem. Pamiêtaj,
¿e zza autobusu nie widaæ Ciê!

6
Je¿eli jeŸdzisz na rowerze, pamiêtaj:
• musisz mieæ sprawny i prawid³owo wyposa¿ony rower,
• jedŸ ulic¹, trzymaj¹c siê prawej strony,
• je¿eli jedziesz z kolegami, jedŸcie zawsze jeden za drugim,
• sygnalizuj swoje zamiary innym uczestnikom ruchu,
• stosuj siê do przepisów drogowych,
• zawsze u¿ywaj kasku, jest obowi¹zkowy!
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7 
Je¿eli jesteœ œwiadkiem wypadku:

1. Powiadom s³u¿by wyszkolone do udzielania pomocy: 

997 –  Policjê 

998 –  Stra¿ Po¿arn¹ 

999 –  Pogotowie ratunkowe

112 –  wszystkie s³u¿by ratunkowe (w sieciach komórkowych, bez karty, bez kodu PIN)

2. Staraj siê udzieliæ poszkodowanym pierwszej pomocy.

3. Nie przeszkadzaj innym udzielaj¹cym pomocy.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
1. Podrêczniki i zeszyty æwiczeñ do techniki dla gimnazjum.
2. Karta motorowerowa – WSIP.
3. http://www.renault.pl/bezpieczenstwo-dla-wszystkich/ – strona Renault Polska.
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