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Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I 

Ośrodek tematyczny: Zbliżają się wakacje 

Temat: Bezpiecznie spędzamy wakacje. Utrwalenie znajomości znaków    

         drogowych. 

Cele: 

• uświadomienie uczniom zagrożeń istniejących na drodze, potrzeby troski 
o zdrowie i życie własne oraz innych uczestników ruchu drogowego, 

• uświadomienie potrzeby bezkonfliktowego, kulturalnego funkcjonowania 
w ruchu, 

• wyposażenie ucznia w wiadomości niezbędne dla zrozumienia zasad 
świadomego, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz 
istniejących niebezpieczeństw i ich przyczyn, 

• wyrobienie koniecznych umiejętności i nawyków potrzebnych do 
samodzielnego i odpowiedzialnego korzystania z dróg, 

• rozwój wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego. 

  Metody aktywizujące: 

• gry i zabawy dydaktyczne z elementami ćwiczeń niezbędnych do 
prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym, 

• rozmowa kierowana, 
• pokaz 
• burza mózgów, 
• konkursy i zawody pozwalające na utrwalenie znaków i sytuacji drogowych. 

Formy pracy:  indywidualna, grupowa, zespołowa 

Środki dydaktyczne: znaki drogowe dla grup, szablony znaków drogowych 
zagadki, rysunki znaków z podpisami,  wiersz „Bezpieczne znaki”, ilustracje 
przedstawiające zachowania dzieci w miejscach bezpiecznych i niebezpiecznych 

Przebieg zajęcia: 

1. Nauczyciel przypina na tablicy wcześniej przygotowaną zagadkę: 

              Kolorowe tablice - okrągłe, trójkątne, kwadratowe 

                   wołają do kierujących pojazdami i pieszych. Co to? 

2. Zabawa w grupowanie znaków drogowych 
Na każdą ławkę rozdajemy po kilka różnych znaków drogowych, uczniowie 
układają je według własnych kryteriów, uzasadniają swój podział. 
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3. Nauczyciel opowiada dzieciom, w jaki sposób rozpoznawać znaki drogowe, 
pokazuje szablony poszczególnych grup znaków drogowych - prezentacja wiersza 
"Bezpieczne znaki". 

4. Rozmowa kierowana: 
- Gdzie znajdują się znaki drogowe? 
- Do czego służą? 
- Jaką funkcję spełniają poszczególne grupy znaków? 
- Co by się stało, gdyby nie było znaków drogowych? 

5. Oglądanie rysunków znaków, odczytywanie tekstów pod rysunkami 

6. Zabawa w odgadywanie znaków i przyporządkowanie ich do określonych grup. 
Nauczyciel pokazuje znak i mówi zagadkę: 

Niech pan uważa, 
drogi panie Janie, wkrótce będzie. 
(skrzyżowanie) 

Wlazł kotek na płotek? 
O tym nie ma mowy!!! 
Jest to strzeżony. 
(przejazd kolejowy) 

Jeśli znak jest taki, 
To o żadnej porze 
po tej drodze nikt 
chodzić nie może!!! 
(zakaz ruchu pieszych) 

Ulicą idzie mama z córeczką. 
Napotykają niebieski kwadrat, 
na nim biały trójkąt z człowieka sylwetką. 
Co on oznacza? 
Droga tylko dla ... (pieszych) 
I taką właśnie drogą 
piesi bezpiecznie wędrować mogą. 
Żeby nie wiem jak był śliczny, 
nie ma tutaj wjazdu żaden ... (pojazd mechaniczny). 
Chociaż cię chętka bierze, 
Nie wolno ci wjechać 
tutaj na ... (rowerze). 

Znak ten woła: 
Uważaj!!! 
W pobliżu ... (szkoła) 
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7. Układanie i poprawne zapisanie haseł z rozsypanek wyrazowych. 

ostrożny   drodze.   na   Bądź 

……………………………………………………………………………………………. 

chodnikiem.     Pieszy   lub   drogą      chodzi    pieszych    dla     

……………………………………………………………………………………………………………… 

8. Inscenizowanie piosenki „Znaczki odblaskowe” (podręcznik cz.I „Ja i moja 
szkoła”, wyd. Mac). 

9. Rozwiązywanie ćwiczeń testowych 

• Na drugą stronę jezdni przechodzimy, gdy na sygnalizatorze świetlnym 
jest światło koloru: 
a) żółtego, 
b) zielonego, 
c) czerwonego. 

• Jak przechodzisz przez jezdnię? Ustal kolejność następujących 
czynności, ustawiając przed niżej wymienionymi wskazówkami odpowiednie 
liczby: 
Spoglądam w lewo. 
Spoglądam w prawo. 
Zatrzymuję się przed krawędzią chodnika. 
Spoglądam w lewo. 
Gdy jezdnia jest wolna, przechodzę. 

• Narysuj drogę, którą chodzisz z domu do szkoły. Zaznacz na niej znaki 
drogowe, które pamiętasz. 

• Narysuj znak informacyjny: przejście dla pieszych.  

10. Uczniowie wymieniają się pracami, wspólnie z nauczycielem sprawdzają prace, 
podliczają punkty zdobyte przez kolegów. 

11. Rozmowa na temat bezpiecznego spędzania wakacji, omówienie 
    ilustracji przedstawiających zabawy; 

• w miejscach bezpiecznych  
• w miejscach niebezpiecznych 

12. Podsumowanie zajęć i ocena aktywności uczniów. 

                          

Scenariusz zajęcia zintegrowanego przygotowała Iwona Kobus 


