Scenariusz 12
Temat: W jaki

sposób chodzimy w grupach?

Cel zajęć:
Wyposażenie uczniów w zasób wiadomości i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach
w zorganizowanej grupie.
Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez rozwiązywanie krzyżówki.

(Wykonanie krzyżówki: B. Klimek – Majewska)

1. Kieruje ruchem na skrzyżowaniu (policjant)
2. Miejsce, po którym poruszają się piesi w mieście (chodnik)
3. Inna nazwa przejścia dla pieszych (zebra)
4. Wyznaczają przejście dla pieszych (pasy)
5. Miejsce, po którym powinien poruszać się pieszy poza miastem ( pobocze)
6. Może być dźwiękowy lub świetlny (sygnał)
Rozwiązaniem krzyżówki jest wyraz „pieszy”
Przypomnienie z klasy pierwszej
 Kto to jest pieszy na drodze? (pieszy, to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie
wykonującą na niej robót, za pieszego uważa się też osobę prowadzącą, ciągnącą lub
pchającą rower, motorower, wózek inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim,
a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej)
2. Nauczyciel oznajmia uczniom, że w dniu dzisiejszym wybierzemy się na wycieczkę na
pocztę wysłać listy. Aby nasza wycieczka była przyjemna i bezpieczna, musimy się do niej
odpowiednio przygotować. Nauczymy się prawidłowo poruszać po drodze całą klasą – czyli
w zorganizowanej grupie.
W klasie pierwszej poznaliście zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze.
Przypomnijmy je sobie.
Uczniowie śpiewają piosenkę Jadwigi Koczanowskiej „Znaczki odblaskowe”
Znaczki odblaskowe
1. Droga koleżanko i kolego miły,
jeśli idziesz drogą, to widoczny bądź,
przypnij po plecaka znaczek odblaskowy,
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niech cię widzą wszyscy, co w pojazdach mkną.
Refren:
Znaczki odblaskowe, małe i błyszczące,
świecą ciepłym blaskiem, chronią nas gdy mrok.
„Uwaga, uwaga, bo pieszy na drodze!”
mówią do pojazdów, co po szosie mkną.
2. Lewą stroną szosy poruszają się pewnie,
tak jest najbezpieczniej, proszę, uwierz mi,
prawą stroną chodzisz po chodniku w mieście,
a na wiejskiej szosie – lewej trzymaj się.
Refren:
Znaczki odblaskowe...
(Źródło: Płyta „Ja i moja szkoła” Klasa I Wyd. MAC Edukacja, Kilece 2006)

Uczniowie recytują wiersz J. Słońskiej „ Gdy zamierzasz przejść przez ulicę” interpretacja ruchowa.
„Gdy zamierzasz przejść przez ulicę”
Gdy zamierzasz przejść przez ulicę...
na chodniku przystań z boku.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli
Znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie
mogą przejść przez nią przechodnie.
I Słońska
(Źródło: szkolnictwo.pl/index.php?id=PU3197)

Rozwiązanie karty pracy nr 1.
3. Dzisiaj nauczymy się bezpiecznie poruszać po drodze, jako grupa.
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(Źródło: H. Gutowska, B. Rybnik; „Bezpieczna droga do szkoły”, cz. I. Wyd. Grupa IMAGE, sp. z.o.o. ,
Wydanie IV, Warszawa 2002r.)






Jak piesi zachowują się na drodze? (maszerują w zwartej grupie, przed dziećmi idzie pan
a za nimi pani nikt sobie nie przeszkadza)
Skąd piesi wiedzą, jak poruszać się po drodze? (ponieważ tak się umówili, takie jest prawo
w naszym kraju)
W czym zawarte są zasady poruszania się po drogach (w przepisach o ruchu drogowym)
Co mówią nam przepisy o poruszaniu się po drogach podczas wycieczki w zorganizowanej
grupie?
Załącznik nr 1.

Zapamiętajcie!
Gdy idziemy na wycieczkę w zorganizowanej grupie, pamiętajmy:
 Chodzimy dwójkami, zachowując się tak, aby nie utrudniać innym
ruchu.

Grupa pieszych powinna chodzić prawą stroną chodnika.
 Uczestnicy grupy nie powinni wchodzić na jezdnię, zatrzymywać się
bez potrzeby, oddalać się bez pozwolenia opiekuna.
 Zorganizowana grupa do lat dziesięciu może iść ulicą tylko pod
opieką osoby dorosłej.
 Jeżeli nie ma chodnika lub nie można z niego skorzystać, grupa
dzieci może iść jezdnią, ale tylko w warunkach dobrej widoczności.
Powinna wówczas zajmować miejsce jak najbliżej lewej krawędzi
jezdni i ustępować nadjeżdżającym pojazdom.
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4. Przygotowanie do ćwiczeń praktycznych.
Wykonanie przez dzieci planszy przedstawiającej ruch uliczny.
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, które wykonują:
Grupa 1 – schemat drogi z chodnikiem bez chodnika, z chodnikiem i drogą dla rowerzystów.
Grupa 2 – sylwetki pieszych
Grupa 3 – rysunki samochodów i innych pojazdów
Grupa 4 – elementy krajobrazu ( drzewa, budynki, przystanek, autobusowy, pasy )
5. Analiza różnych sytuacji, które mogą wydarzyć się podczas poruszania się grupy pieszych
po drodze. Nauczyciel układa na podłodze poszczególne schematy jezdni. Uczniowie
dokładają elementy krajobrazu i opisują różne sytuacje które mogą wydawać się na drodze.
Np. Pewnego dnia klasa II „a” wybrała się na wycieczkę do pobliskiego lasu. Wszyscy
uczniowie ustawili się dwójkami i z panią na czele ruszyli w drogę. Cały czas poruszali się
prawą stroną chodnika. Doszli do miejsca w którym remontowano fragment chodnika...
Uczniowie zmieniają planszę w zależności od opisywanej sytuacji.
6. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących poruszania się po
drodze w zorganizowanej grupie.
Rozwiązanie karty pracy nr 2.
7. Nauczyciel informuje, że za chwilę wybierzemy się na pocztę aby wysłać listy. Wcześniej
jednak omówimy trasę wycieczki.
Na podstawie planu wybrani uczniowie omawiają trasę wycieczki.
Załącznik nr 2.
8. Opuszczenie budynku szkolnego, ustawienie się w pary i wymarsz na wycieczkę.
9. Po powrocie z poczty analiza przeżytych sytuacji uczniów podczas wycieczki.
 Jak przebiegała wycieczka?
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Karta pracy nr 1.
Napisz pod znakami ich nazwy, rozwiązując labirynt.

(Wykonanie powyższej karty: M. Zawadzka)
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Karta pracy nr 2.
Uzupełnij luki w tekście odpowiednimi wyrazami.
Gdy idziemy na wycieczkę w zorganizowanej grupie, pamiętamy:
Chodzimy .......................... , zachowując się tak, aby nie utrudniać innym ruchu.
Grupa pieszych powinna chodzić................................. stroną chodnika.
Uczestnicy grupy............................. wchodzić na jezdnię, zatrzymywać się bez pozwolenia
opiekuna.
Zorganizowana grupa do lat dziesięciu może iść ulicą tylko pod opieką
osoby................................

(Wykonanie powyższej karty B. Klimek – Majewska)
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Załącznik nr 1.
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Załącznik nr 2. (Rysunek przedstawia okolice szkoły, w której uczą się dzieci, wykonanie
M. Zawadzka).
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