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MODUŁ V

Bezpieczne zachowanie w szkoleTEMAT:  

PRZEZNACZONY DLA: uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej

CZAS REALIZACJ: 6 godzin lekcyjnych

POZIOM WIEDZY
POCZĄTKOWEJ: wiadomości i umiejętności z zakresu klas I - III szkoły podstawowej

CELE EDUKACYJNE: - kształtowanie u uczniów w nawyków unikania, zapobiegania 

      i możliwie sprawnego pokonywania niebezpieczeństw grożących w szkole,

- skoncentrowanie uwagi uczniów na własnym organizmie jako

     wartości stanowiącej podstawę dbałości o własne bezpieczeństwo,

- wzmacnianie u uczniów poczucia zdrowej więzi z grupą, adekwatnej samooceny oraz 

stanowczej odmowy w sytuacji presji ze strony innych ludzi.

SPIS JEDNOSTEK

LEKCYJNYCH:

1. Co może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu w szkole? - część I

2. Co może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu w szkole? - część II

3. Zasady bezpiecznego zachowania w szkole. Znaki bezpieczeństwa.

4. Ja i moi koledzy - co nas łączy a co dzieli?

5. Masz prawo powiedzieć - nie.

6. Ewakuacja z budynku szkolnego.

SPIS SLAJDÓW

1. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa w szkole.

2. Główne przyczyny powstawania wypadków oraz najprostszy model wypadku.

3. Jak unikać wypadków w szkole?

4. Znaki bezpieczeństwa - ochrona i higiena pracy.

5. Znaki ochrony przeciwpożarowej.

6. Tablice urządzeń elektrycznych.
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