
Technika kl. 4         29.10.2020 r.  

Temat: Piechotą po mieście.  
 

 

1. Przeczytajcie tekst „Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię?” ze s. 18 podręcznika. 

Uczniowie uważnie przyglądają się ilustracji przedstawiającej przejście dla pieszych. 

Rozwiążcie zadanie ze strony 1 ze s. 18, w którym odczytują tekst dotyczący 

właściwego zachowania się podczas przechodzenia przez ulicę, uzupełniając go 

podanymi wyrazami. 

2. Przeczytajcie tekst „Sygnalizacja świetlna” ze s. 19. Czerwone światło zawsze 

znajduje się w górnej części urządzenia, co jest przydatne dla osób z zaburzeniami 

widzenia barw. Podkreśla też znaczenie pulsującego światła zielonego. W dalszej 

kolejności uczniowie określają, kiedy można wchodzić na przejście dla pieszych (ćw. 

2, s. 19). Jak należy postąpić w sytuacjach ukazanych na ilustracjach w ćw. 3 ze s. 19. 

3. Nauczyciel przedstawia hierarchię ważności znaków i sygnałów w sytuacji, gdy na 

przejściu działa sygnalizacja, a ruchem kieruje policjant. Zaznacza, że pieszy ma 

wówczas obowiązek stosować się do znaków dawanych przez policjanta.  

4. Prowadzący lekcję informuje uczniów, że piesi na drodze powinni przestrzegać zasady 

ruchu prawostronnego, która mówi, że zawsze należy poruszać się prawą stroną 

chodnika i przejścia dla pieszych. 

5. Zasady poruszania się w strefie zamieszkania: 

 pieszy może korzystać z całej szerokości drogi, 

 dzieci w wieku do 7 lat mogą znajdować się na takiej drodze bez opieki osoby 

starszej, 

 prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów nie może przekraczać 

20 km/h, 

 piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami, 

 obowiązuje zakaz postoju w innym miejscu niż wyznaczone do tego celu. 

  

 

1. Wykonaj dowolną techniką plakat na temat bezpiecznego poruszania się po mieście. 

 2. Zadanie domowe 

 

Uzupełnij tekst. Skorzystaj z podanych wyrazów. 

 

najkrótszą, nadziemne, ostrożność, pierwszeństwo, przejściach, rower, drodze, dziesiątego 

 

Każdy, kto przechodzi przez jezdnię lub torowisko, musi zachować 

szczególną ....................................... .  Należy przechodzić przez ulicę w bezpiecznym 

miejscu, ....................................... drogą. Na przejściu dla pieszych idący 

ma ....................................... przed pojazdem. Jeżeli dana osoba znajduje się 

na ....................................... i nie wykonuje na niej żadnych robót, uznaje się ją za pieszego. 

Jest nim też osoba prowadząca ......................................., motorower czy motocykl. Jako 

pieszego traktuje się również dziecko poniżej ....................................... roku życia, 

kierującego rower pod opieką dorosłego. Przez jezdnię, drogi rowerowe i torowiska osoby te 

przechodzą na ....................................... dla pieszych. Oprócz przejść dla pieszych w postaci 

pasów namalowanych na jezdni istnieją przejścia ....................................... i podziemne. 

Pieszy ma obowiązek korzystać z przejść na obszarze zabudowanym, na drogach 

dwujezdniowych lub takich, po których jeżdżą tramwaje po torowiskach wyodrębnionych z 

jezdni. 


