
    BEZPIECZNE WAKACJE 
 
I  Realizacja tematu „Bezpieczne wakacje” na godzinie wychowawczej. 
 
Realizatorzy zajęć: wychowawcy klas.  
Uczestnicy: uczniowie SP nr 150 i G nr 86. 
 
Cel dydaktyczny:  

o kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach 
mogących wystąpić w okresie wakacji,  

o utrwalanie prospołecznych postaw wśród uczniów. 

Cel wychowawczy:  

o kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,  
o integracja grupy,  
o nauka przyjemnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego. 

Cel poznawczy:  

o zapoznanie uczniów z modelami bezpiecznych zachowań w czasie wakacji,  
o zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami reakcji ludzkich w sytuacjach, gdy 

występują zjawiska społecznie negatywne. 

Metody: pogadanka dydaktyczno-wychowawcza, dyskusja na zadany temat. 
Środki dydaktyczne: filmy video dla szkoły podstawowej i gimnazjum dotyczące 
bezpieczeństwa (rodzaje zagrożeń, sposoby zapobiegania zagrożeniom), prezentacja 
multimedialna (zagrożenia na kąpieliskach), plansze z numerami telefonów na policję, straż 
pożarną, pogotowie. 
 
Planowany przebieg zajęć:  
 

1. Pokaz filmu video, prezentacja multimedialna. 
 

Filmy: 
szkoła podstawowa  

- Bezpieczeństwo dziecka, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, BHP dla 
najmłodszych, Bezpieczeństwo na drodze kl. 1-3. 

- Bezpieczne zachowania – szkoła (klasy I-VI) 
a) w drodze do szkoły (przechodzenie przez jezdnię, poruszanie się na 

drodze), 
b) w czasie szkolnej przerwy, 
c) na boisku szkolnym, 
d) ze strony osób trzecich (środki odurzające, narkotyki), 
e) na terenie szkoły, 
f) podczas pożaru i innych zdarzeń losowych, 

 
gimnazjum 



- Płytka wyobraźnia to kalectwo, Wypadek drogowy, Pierwsza pomoc 
przedmedyczna, 

- Bezpieczna woda 2005 – eksperci radzą (cykl filmów w Internecie, 
profesjonaliści, którzy pływają, znają wodę radzą, jak należy zachowywać się 
w trakcie wypoczynku nad wodą – www.bezpiecznawoda.onet.pl, 

- prezentacja multimedialna na temat bezpiecznych wakacji. 
 
 

2.    Dyskusja na temat problemów poruszonych w prezentowanych filmach. Wnioski z 
dyskusji.   

 

2. Rozmowa na temat: „Dokąd na wakacje?”:  

o Gdzie można spędzać wakacje? 
o Kto w tych miejscach dba o nasze bezpieczeństwo? 
o Omówienie zagrożeń, jakie potencjalnie występują w określonych miejscach 

podczas wakacji. 

3. Bezpieczne podróże:  

o rozmowa na temat wyjazdów różnymi środkami komunikacji zbiorowej i 
indywidualnej, 

o omówienie sposobów zabezpieczenia przed zjawiskami mogącymi zagrozić 
bezpieczeństwu uczniów wyjeżdżających na wakacje. 

4. Wakacyjne zabawy:  

o pogadanka z uczniami jak bawić się przyjemnie i bezpiecznie, 
o kąpiele wodne (morza, jeziora, rzeki), 
o skoki do wody (w znanych, bezpiecznych miejscach), 
o zabawy na wsi, w polu, w lesie (zabezpieczenie przed maszynami rolniczymi, 

przed dzikimi zwierzętami), 
o zabawa na budowie i w innych niedozwolonych miejscach (zagrożenia), 
o jazda na deskorolce (ochraniacze, w odpowiednich miejscach, długa droga 

hamowania), 
o jazda na rowerze (światełka, pompka, hamulce - sprawdzamy stan techniczny 

przed każdą wycieczką, kask na głowie), 
o inne propozycje powstałe w toku rozmowy, dyskusji. 

II  Lekcja j ęzyka polskiego. 

Realizatorzy zajęć: nauczyciele języka polskiego w ZS nr 46. 

Uczestnicy : uczniowie wszystkich klas SP nr 150 i G nr 86. 

Forma realizacji: uczniowie napiszą wypracowanie na zadany temat.  

Temat wypracowania: Moje wakacje. 



Prace pisemne ocenią nauczyciele języka polskiego uczący w poszczególnych klasach. 

III  Konkurs plastyczny. 

Realizatorzy konkursu: nauczyciele plastyki i techniki w ZS nr 46. 

Uczestnicy: chętni uczniowie SP nr 150 i G nr 86. 

Forma realizacji: wykonanie plakatu w formacie A3 na zadany temat; technika dowolna. 

Zadania konkursowe: 

- uczniowie szkoły podstawowej: plakat na temat „Bawię się bezpiecznie”, 

- uczniowie gimnazjum: plakat na temat „Bezpieczna droga”. 

 

 

 

 


