
Technika kl. 4 18.11.2020 

Temat: Wypadki na drogach. 
 

2 godziny lekcyjne 

 

1. Nauczyciel poleca uczniom wykonać 

ćw. 1 ze s. 22 podręcznika.  

2. Ochotnicy omawiają zachowanie 

postaci przedstawionych na poszczególnych ilustracjach.  

 

Uczestnicy zajęć zapoznają się z tekstem „Uwaga, pociąg!” ze s. 23 podręcznika. 

Uczniowie wymieniają zasady bezpiecznego zachowania na przejeździe kolejowym 

 

Wykonajcie ćw. 2 ze s. 23 podręcznika i odpowiedzcie na pytanie zawarte w ćw. 3 na s. 23 – 

jak należy się zachować podczas przechodzenia przez torowisko tramwajowe z sygnalizacją 

świetlną i bez sygnalizacji.  

Wszyscy uczniowie zapisują odpowiedź w zeszycie.  

W dalszej kolejności wykonują ćw. 4 ze s. 24 podręcznika, w którym opisują działania osoby 

znajdującej się przy przejściu bez zapór oraz na przejściu z sygnalizacją. 

 

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie informacje powinno uwzględniać telefoniczne 

zgłoszenie o wypadku.  

Zapiszcie w zeszycie poszczególne punkty: 

• imię i nazwisko zgłaszającego, 

• nazwa ulicy lub określenie miejsca, 

w którym doszło do wypadku, 

• opis charakterystycznego punktu 

znajdującego się w pobliżu, 

• liczba i stan rannych, 

• numer telefonu osoby informującej o 

zdarzeniu. 

Numery alarmowe: 997, 998, 999, 112 są one bezpłatne.  

Odczytajcie informację „Warto wiedzieć” ze s. 24 podręcznika i wykonajcie ćw. 5. 

 

Wykonajcie ćw. 6 i 7 ze s. 26 podręcznika. Odpowiadają na pytania dotyczące 

zachowania osób będących świadkami wypadku. 

Następnie uczniowie zapoznają się z infografiką zamieszczoną na s. 25 podręcznika.  

 

Praca domowa 

1. Uczniowie wykonują ćwiczenia z 

karty pracy.  

2. Zadanie domowe: Opisz miejsca na 

swojej drodze do szkoły, które uważasz za najbardziej niebezpieczne. Odpowiedz, jak 

należy się w nich zachowywać, aby uniknąć wypadku. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Znaki drogowe spotykane na przejazdach kolejowych 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pracy Wypadki na drogach  

 

 

1 Podkreśl właściwe dokończenie każdego zdania. 

• Przejazd kolejowy wolno przekraczać wtedy, gdy są otwarte zapory / w 

trakcie opuszczania zapór. 

• Aby dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób, należy często 

oglądać się za siebie / przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 

• Przez torowisko trzeba przechodzić tylko w wyznaczonych miejscach / na 

dowolnym odcinku, ale w szybkim tempie. 

  

2 Postaw znak „x” obok rysunków przedmiotów, które powinny się znaleźć w 

apteczce zabieranej na szkolną 

wycieczkę.

 
 

3 Połącz numery telefonów alarmowych z nazwami instytucji, od których 

można uzyskać pomoc w razie wypadku. 

 

997   pogotowie ratunkowe 



998   policja 

999   centrum powiadamiania ratunkowego 

112   straż pożarna 
 


