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  „…życie jest największym cudem i darem Boga 

                                                             jest piękne lecz delikatne jak tulipan…” 

 

Wstęp: 

 

 Bardzo szybki wzrost techniki i motoryzacji, większa ilość produkowanych pojazdów, 

a co za tym idzie – większy ruch na drogach, zwiększyły liczbę tragicznych wypadków,  

w których niepokojąco duży udział miały dzieci.  

W związku z tym faktem, należy uposażać dzieci w wiedzę i nawyki prawidłowych zachowań 

na drodze, które będą prowadzić do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu 

drogowym.  

 Od 1 września 1995 r., zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Nr 2  

z dnia 17 lutego 1995 r., zostały wprowadzone do szkół zajęcia z podstaw bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Zagadnienia te znalazły również swoje miejsce w  Podstawie programowej. 

 Od 1 stycznia 1998 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym, która nałożyła na szkołę obowiązek przeprowadzania sprawdzianów wymaganych 

kwalifikacji oraz wydawania kart rowerowych. 

 Każdy uczeń szkoły podstawowej musi posiąść znaczną wiedzę teoretyczną z zakresu 

wiadomości o ruchu drogowym i pierwszej pomocy oraz  umiejętności praktyczne związane  

z jazdą na rowerze. Zagadnienia z wychowania komunikacyjnego realizowane są na lekcjach 

techniki, a z pierwszej pomocy na lekcjach przyrody. Jednakże ilość godzin pozwala na 

realizację tylko podstawowych treści z tego zakresu. 

Szczegółowa analiza zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz chęć 

uzyskania wysokiej, jakości pracy skłoniły nas do podjęcia działań innowacyjnych z tego 

zakresu. 

Kształtowanie w społeczeństwie postaw odpowiedzialnego i świadomego uczestnika 

ruchu drogowego jest procesem złożonym i długofalowym. Wszelkie działania zmierzające 

do realizacji tego celu wymagają starań wielu osób: rodziców, nauczycieli i samych dzieci. 

Pamiętać należy jednak, że ceną za ten wysiłek - jest ludzkie życie.   
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Opis innowacji 

 

 W miarę rozwoju motoryzacji może ale nie musi być coraz częściej zagrożone  

zdrowie lub życie dzieci. Dlatego jest tak ważne, aby wszyscy dorośli podjęli wspólne 

działanie na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wymagających w ruchu drogowym 

szczególnej opieki i troski.  

 Bazując na doświadczeniu zawodowym w pracy z dziećmi zauważyłyśmy potrzebę 

wprowadzenia dodatkowych działań, które będą kształtowały w dzieciach odpowiedzialne 

zachowanie na drogach oraz wyrobią świadomość o konieczności reagowania i udzielania 

pomocy osobom poszkodowanym. 

 Podstawowym działaniem jest nauka zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 

Przeciwdziałając tym niebezpiecznym zjawiskom pragniemy podjąć szerokie działania 

profilaktyczno – wychowawcze obejmujące dzieci w klasach czwartych.  

 

Zasady innowacji (na czym polega nowatorstwo) 

  

Innowacja polega na rozszerzeniu treści programowych wynikających z podstawy 

programowej oraz programów nauczania techniki, przyrody i wychowania fizycznego.  

Tematyka dostosowana jest do potrzeb dzieci i wymogów współczesnej szkoły. 

Zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym i zdalnym. Scenariusze zajęć 

zaplanowaliśmy tak, by łączyły przedmioty: technikę, przyrodę i wychowanie fizyczne. 

Uczniowie uczą się samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji, trafnego wnioskowania 

oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.  

 

Do najważniejszych zasad podczas wdrażania innowacji zaliczamy: 

− dostosowanie tempa pracy do możliwości uczniów 

−  indywidualizacja w zakresie metod, form i środków dydaktycznych  

−  stosowanie pozytywnego motywowania 

− realizowanie założeń innowacji w trybie stacjonarnym i zdalnym 

− integracji uczniów i rodziców wokół wspólnego zagadnienia – odpowiedzialnego 

uczestnika ruchu drogowego 



6 

 

Cele innowacji 

 

1.Cele ogólne: 

− wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na 

drodze; 

− kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność 

fizyczną; 

− wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w tym umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy. 

 

2. Cele szczegółowe: 

 

a) W zakresie wiadomości i umiejętności 

 

−  poszerzenie i utrwalenie podstawowych wiadomości zdobytych w klasach I- III  

w  zakresie  przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

uczniów jako pieszych i pasażerów środków komunikacji; 

−  wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego; 

−  wdrażanie uczniów do samodzielnego korzystania z Kodeksu Ruchu Drogowego; 

−  zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom; 

−  poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa; 

−  nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy; 

−  nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb 

ratowniczych; 

−  wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu; 

−  kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych. 

 

b) W zakresie postaw 

− rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie; 

− wyrobienie postaw świadomego uczestnika ruchu drogowego; 

−  kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego; 

− kształtowanie postaw niesienia pomocy innym. 
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Przewidywane efekty 

 

Uczeń: 

− zna i stosuje w praktyce zasady ruchu drogowego; 

−  wie, jak bezpiecznie korzystać z dróg publicznych będąc pieszym, jak i rowerzystą; 

−  potrafi bezpiecznie wykonywać na drodze podstawowe manewry; 

−  właściwie odczytuje znaki i sygnały drogowe; 

−  potrafi wyjaśnić, w jaki sposób organizm człowieka reaguje na alkohol i środki 

psychoaktywne; 

−  wie, jakie jest obowiązkowe wyposażenie rowerów; 

−  potrafi wyjaśnić, w jaki sposób kolor ubrania oraz oświetlenia (światła i elementy 

odblaskowe) wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego; 

−  rozumie potrzebę stosowania się do przepisów ruchu drogowego; 

−  potrafi wyjaśnić, jakie korzyści niesie za sobą rozwój motoryzacji; 

−  potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku, ocenić stan poszkodowanych, wezwać 

pomoc; 

−  potrafi udzielić pierwszej pomocy. 

 

 

 

Procedury osiągania celów 

 

Podczas realizacji zajęć innowacyjnych stosowane będą różnorodne metody, formy i środki 

pracy. 

Metody 

− metody podające: pogadanka, opis, objaśnienie 

− metody problemowe: metody aktywizujące, inscenizacja, burza mózgów 

− gry symulacyjne; 

− metody eksponujące: film, prezentacja multimedialna; 

− metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe. 
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Formy 

− praca w grupach 

− praca indywidualna 

 Aby maksymalnie przybliżyć dzieciom problematykę bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym oraz znaczenie udzielania pierwszej pomocy, proponujemy: 

− organizowanie konkursów klasowych, międzyklasowych z tematyki bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy; 

− próby udzielania pierwszej pomocy; 

− nauka resuscytacji krążeniowo- oddechowej na fantomach; 

− gry i zabawy : krzyżówki na podstawie wiadomości znajdujących się w kodeksie 

ruchu drogowego, zgaduj- zgadula, karty pracy; 

− analizowanie przyczyn wypadków; 

− odczytywanie treści znaków drogowych; 

− prezentacja inscenizacji z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy na 

forum  klasy; 

− nauka jazdy i doskonalenie jazdy rowerem: bezpieczne ruszanie, hamowanie, 

zatrzymanie, jazda na wprost i po łuku, sygnalizowanie manewrów; 

− analiza określonych sytuacji w miejscach niebezpiecznych. 

 

Sposoby realizacji 

 

Tematyka z zakresu wychowania komunikacyjnego 

1. Podstawowe pojęcia na drodze 

2. Znaki drogowe  

3. Znaki i sygnały w ruchu drogowym oraz hierarchia ważności w stosowaniu się do nich. 

4. Podstawowe manewry na drodze. 

5. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach. 

Tematyka z zakresu pierwszej pomocy 

1. Zachowanie na miejscu wypadku/zdarzenia. Wezwanie służb ratunkowych. 

2. Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej. Apteczka pierwszej pomocy. 

3. Pomoc przy nieprawidłowym oddechu - wykonywanie resuscytacji krążeniowo-

oddechowej.  

4. Pomoc przy ranach i krwotokach. 

5. Urazy kości i stawów 
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Tematyka z zajęć praktycznych 

 

1. Brawura – wrogiem każdego uczestnika ruchu. 

2. Nauka prawidłowego ruszania i zatrzymywania się w wyznaczonym miejscu. 

3. Manewry w ruchu drogowym - ćwiczenia symulacyjne 

4. Ćwiczenia na rowerowym torze przeszkód 

5. „Na skrzyżowaniu” – zajęcia w terenie połączona ze szczegółową analizą znaków np. 

pierwszeństwa przejazdu oraz zasad poruszania się pieszych i rowerzystów. 

 

Dodatkowe zadania zaplanowane w ramach innowacji: 

1. „Odpowiedzialny rowerzysta” - rozwiązywanie zadań uczących przepisów ruchu 

drogowego z wykorzystaniem komputera i Internetu (komputer uczy i sprawdza wiedzę 

uczniów). Uczniowie otrzymują wybrane quizy, testy, treningi na stronach 

internetowych. 

2. „Wzorowy rowerzysta” – zajęcia z wychowania fizycznego na terenie szkolnym. Ocena 

sprawności i wyposażenia rowerów przez nauczyciela wychowania fizycznego i 

przedstawicieli policji. Jazdy próbne wokół boiska – indywidualnie  

i grupowo.  

3. „Dobry ratownik” – praktyczne ćwiczenia z podstawowych zabiegów ratujących życie 

– ćwiczenia z fantomem. 

4. Egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową (nauczyciele techniki  

i wychowania fizycznego). 

Ewaluacja 

 

 Ewaluacja ma na celu sprawdzenie skuteczności stosowanych metod, form pracy  

z dzieckiem, pogłębioną refleksję nad sobą i programem oraz, co najważniejsze, dalszą chęć 

do planowania kolejnych działań oraz odniesienia do zamierzonych celów. 

 Ewaluacja następuje na bieżąco w trakcie roku szkolnego, opiera się na obserwacji, 

jak uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte niniejszą innowacją.  

 Każde zajęcia zakończone będą krótkim testem, by sprawdzić poziom zdobytych 

wiadomości. Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystane do wprowadzenia 

ewentualnych zmian w programie. 
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