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Drogi przyjacielu!

Na stronicach tego podręcznika zapoznasz się  ze swoimi rówie-
śnikami – Olesiem, Nadią, Helenką i Bogdanem.

Przeczytaj, co oni opowiadają o swoich lekcjach o podstawach 
zdrowia. 

Marzę zostać piłkarzem.
Dzięki tym lekcjom zostali-
śmy prawdziwą drużyną. 

Oleś

Lubię teatr i dlatego po-
dobają mi się scenki i gry 
gramowe na lekcjach o 
podstawach zdrowia. 

Bogdan

Chcę zostać lekarzem – 
jak moi tato i mama. W 
szkole nauczyliśmy się 
dbać o swoje zdrowie i dla-
tego rzadko chorujemy.

Nadia

Lubię rysować. 
W szkole często 
rysujemy plakaty i 
notatki na temat zdrowia. 
                          Helenka
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Oznaczenia zadań

Zadanie startowe

Praca indywidualna

Praca w parach albo grupach

Praca twórcza 

Inscenizacja, gra dramowa

Przerwa śródlekcyjna

Zadanie podsumowujące

Zadanie domowe

Znaczenia wyrazów, zaznaczonych takim drukiem, objaśnia się
w słowniczku na stronicy 133.
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Wstęp 

ZDROWIE CZŁOWIEKA

Jaką mamy posturę

Wzrost i rozwój człowieka

Co robić, kiedy jesteś chory

Czego się „boimy” – bakterie
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WZROST I ROZWÓJ CZŁOWIEKA

Postura

Postura – to forma ciała człowieka. Mamy różne postury.
Jedni ludzie są wysocy, inni mają niski wzrost, jedni szczupli,
drudzy – tędzy. Popatrz na obrazki.

Z jakich bajek widzisz obrazki?
Jak nazywali się bajkowi bohaterzy?
Opisz ich postury. Użyj słów:
wysoki – niski, smukły – pulchny, 
kruchy – tęgi. 
Porównaj postury trzech kozaków.

Ludzie mają różne postury.
6

Ludzie mają różne postury.
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Jak rośniesz

Po letnich feriach dzieci spotkały się w szkole. Postanowiły do-
wiedzieć się, o ile urosły i przybrały na wadze od minionej jesieni. 
Oto, co wyszło.

Które z dzieci wyrosło najbardziej?
Które – najmniej?

PRACA PRAKTYCZNA

1. Korzystając z pomocy dorosłych, zmierz swój wzrost i wagę.
2. Określ, o ile stałeś się wyższy i cięższy w porównaniu z po-

przednim rokiem.

7

Ludzie rosną około dwudziestu lat.
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Przypomnij sobie nazwy części ludzkiego ciała. 
Pomyśl, które części ciała rosną tylko
w dzieciństwie, a które – w ciągu całego życia.
Policz, ile człowiek ma mlecznych zębów,
a ile stałych.

czoło

skroń

podbródek

ramię

potylica

ciemię

łopatki
przedramię

łokieć
łokieć

nadgarstekdłoń

udo
kolano

goleń

stopa
pięta

łydka

kostka

włosy

kość 
policzkowa

mleczne zęby stałe zęby
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Jak się rozwijasz

W pierwszym roku życia dzieci uczą się siedzieć, stać, chodzić. 
W 2 roku zaczynają mówić. W 6 lat dzieci robią się dociekliwe, 
chętnie uczą się czytać, pisać, liczyć, uczą się języków obcych.

Po kolei opowiedz, czego się dowiedziałeś i czego 
nauczyłeś się podczas letnich wakacji. 

Odgadnij zagadki o tym, co pomaga dzieciom rosnąć 
zdrowo.

Z wodą trzeba się przyjaźnić
W ranki, dnie i wieczorami
Żeby zdrowym być na codzień
Musisz …… starannie.

Siła, giętkość i postawa – 
Zawsze dobra jest to sprawa,
Więc nóżkami mocno  fi kaj,
Po to mamy …… gimnastykę.
By w smukłego, postawnego
wnet młodzieńca się zamienić,
musisz dzisiaj już spożywać
świeże i smaczne ……

Pomoże ci odpocząć
I nabrać nowych sił.
Gdy tylko zamkniesz oczy
…… będzie ci się śnił. 

Wg Łesi Wozniuk

Rozwój człowieka trwa całe życie.



10

ZDROWIE I CHOROBY

Oznaki zdrowia

Jesteś zdrowy, jeżeli:
• nic cię nie boli;
• nocą dobrze śpisz;
• jesteś pełen energii od rana do wieczora; 
• masz dobry apetyt;
• masz dobry nastrój;
• chętnie się uczysz.

Życzcie sobie nawzajem dobrego zdrowia. 
Jakie znasz przysłowia i powiedzenia o zdrowiu?
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Oznaki chorób

Jesteś chory, jeżeli:
• coś ciebie boli (głowa, gardło, ucho, ząb, brzuch...);
• czujesz osłabienie i zmęczenie;
• nie masz apetytu, masz nudności;
• Masz katar, kaszel, wysypkę.

Popatrzcie na rysunki i opowiedzcie czym chorują dzieci.

Porozmawiajcie o swoich chorobach:
• jaka to była choroba; 
• dlaczego zachorowałeś;
• jak ciebie leczyli.

Jak choroba może przeszkodzić waszym planom?
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Przeziębiony słowik

Deszczyk, deszcz już wszystko zmywa
Płacze grusza, płacze śliwa
Mokną piórka, moknie świat
Słowik chory
Teraz leży on pod pledem,
Popijając mleczko z miodem. 

Wg Liny Kostenko

Przynieście z domu ulubione zabawki. Połączcie się w 
pary i podzielcie między sobą role. Ktoś będzie „mamą” 
lub „tatą”, a ktoś lekarzem. Wyobraźcie sobie, że wasza 
zabawka zachorowała.
• Co z nią stało się?
• Dlaczego zachorowała?
• Jak ją będziecie leczyć?
• Co poradzicie „choremu” na przyszłość?
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Jak być zdrowym

Odgadnij zagadki. 

Żeby dobre zdrowie mieć 
Od małego trzeba _ _ _ _ _. 

Z rana wodą się oblewać
I gimnastykę_ _ _ _ _ _ _ _ _.

Na podwórku bawić się
Dobrze też odżywiać się _ _ _ _ _.

Nic brudnego nie używać
Witaminy wciąż zażywać _ _ _ _ _ _.

Zęby czyścić, zęby leczyć
To co mogę wam zalecić _ _ _ _.  

Gdy to wszystko będziesz robić
To nie będziesz już _ _ _ _ _ _ _.

Wg Natalii Gurkinej

Zróbcie rysunki „Jak dbam o swoje zdrowie”.
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JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED INFEKCJĄ

Świat bakterii

Nas otacza dużo mikroskopijnych żyjątek – bakterii. One są tak 
malutkie, że zobaczyć je można tylko pod mikroskopem. Niektóre z 
nich powodują choroby. Takie choroby nazywamy zakaźnymi albo 
infekcyjnymi. To grypa, odra, szkarlatyna, dezynteria, gruźlica.

Przeczytajcie jakie są objawy chorób zakaźnych.
Jak wyobrażacie sobie bakterie. Narysujcie. 
Zróbcie duży plakat z tych rysunków.  
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Znajdzcie w słowniku wyrazy „epidemia”, „kwaran-
tanna”. Co one oznaczają. A teraz omówcie.
• Jak trzeba zachowywać się w czasie kwarantanny?
• Kiedy trzeba nosić ochronne maski? 
• Kiedy niezbędnie ubierać ochronne rękawice?

Jak bakterie mogą trafi ć do organizmu

Bakterie można wdychać, 
szcze gólnie kiedy ktoś obok nas 
kaszle lub kicha. 

Ich można połknąć z napojami albo 
jedzeniem, jeżeli mamy brudne ręce. 

One mogą przedostać się do organizmu 
przez ranę albo zadrapanie, szczególnie 
wtedy gdy skaleczymy się brudnym przed-
miotem lub dotykamy cudzej krwi. 
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Czego boją się  bakterie

Bakterie boją się wody i mydła. Pamiętaj o 
myciu rąk. Po każdej wycieczce, zabawie i za-
bawie ze zwierzętami. 

Bakterie boją się dezynfekcji. Jeżeli się ska-
leczysz lub podrapie ciebie kot, należy natych-
miast zdezynfekować rankę jodyną lub zielon-
ką.  

Bakterie boją się słońca. Dlatego trzeba co-
dziennie przebywać na świeżym słonecznym 
powietrzu.  

Bakterie boją się wysokiej temperatury. Dla-
tego musimy gotować wodę i mleko. 

Bakterie też boją się zimna. Dlatego wszyst-
kie artykuły spożywcze trzeba przechowywać 
w lodówce. 

Cytryna, chrzan, cebula i czosnek  są groźne 
dla bakterii. Dlatego musimy ich jeść podczas 
epidemii grypy.
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Odporność

Organizm ludzki posiada niewidoczne “wojsko” dla walki z 
bakteriami. To wojsko nazywa się odporność. Jeżeli człowiek dba 
o swoje zdrowie, odporność zwiększa się. Osłabia odporność nie-
prawidłowe odżywianie się, zły sen, przemęczenie. Ty wzmocnisz 
swoją odporność jeżeli będziesz wysypiać się, prawidłowo odży-
wiać się, przebywać na świeżym powietrzu, hartować się.

Szczepienie

Dla zwycięstwa nad najbardziej niebezpiecznymi wirusami 
twoje “wojsko” musi się uzbroić. Tą bronią jest szczepionka. 

Gdy się źle czujesz albo dopiero jesteś po chorobie 
szczepienie robić nie wolno.
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Jak obronić się przed wirusem

1. Dbać o higienę.
2. Myć owoce i warzywa.
3. Używać tylko świeżych produktów i czystej wody.
4. Dezynfekować rany jodyną albo zielonką. 
5. Dobrze odżywiać się, codziennie przebywać na świeżym 

powietrzu, hartować się.
6. W czasie epidemii grypy nosić maskę ochronną. 
7. Chory na grypę powinien mieć osobiste naczynie. 
8. Nie dotykać cudzej rany bez ochronnych rękawiczek. 

Przeczytajcie te wskazówki i uzupełnijcie zdanie „Ja 
obronię swój organizm przed wirusem, jeżeli będę...”. 
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Sprawdź siebie

1. Co jest przejawem choroby zakaźnej?

2. Co trzeba nosić w domu, jeżeli ktoś choruje na grypę?
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Rozdział 1 

ZDROWE CIAŁO

Reżim dnia

Jak odrabiać lekcje

Reguły higieny

Reguły stołowania się
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REŻIM DNIA

Tydzień

Tydzień dzieci miał siedmioro:
„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”
Ale przecież nie tak łatwo
Radzić sobie z liczną dziatwą:
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku,
Wtorek środę wziął pod brodę:
„Chodźmy sitkiem czerpać wodę”.
Czwartek w górze igłą grzebie
I zaszywa dziury w niebie.
Chcieli pracę skończyć w piątek,
A to ledwie był początek.
Zamyśliła się sobota:
„Toż dopiero jest robota!”
Poszli razem do niedzieli,
Tam porządnie odpoczęli.
Tydzień drapie się w przedziałek:
„No, a gdzie jest poniedziałek?”
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku – 
I tak dalej.

Jan Brzechwa 

Co robiły dni tygodnia? Kto chciał zrobić porządek w 
domu?
Wymień zasady dobrego zachowania się w szkole.
Sprawdź w słowniku znaczenie wyrazu – dyscyplina.
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Porządek i dyscyplina

Jeżeli przyzwyczaisz się do porządku i dyscypliny pracować bę-
dziesz szybko, nie zastanawiając się. Będziesz wszystko nadążać 
i mniej męczyć się. I będziesz miał dużo czasu dla odpoczynku i 
ulubionych zajęć. 

Obejrzyj rysunki i ułóż opowiadanie o reżymie dnia 
Bogdana. Zacznij tak: „Bogdan wstaje o 7. rano...”. 

Ścielenie łóżka
Śniadanie

Zmywanie 
naczyń

Pobudka  Poranna 
 gimnastyka

Poranna 
toaleta
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Droga do 
szkoły

Nauka Drugie 
śniadanie

Droga do 
domu 

Obiad

Spacer 
Podwieczorek
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Odrabianie zadań 
domowych

Spacer, pomoc 
rodzicom

Kolacja

Czas 
wolny

Wieczorna 
toaleta

Sen

Porównaj swój reżym dnia z reżymem dnia Bogdana. 
Co jest wspólnego, a czym się różni?
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Reżym dnia wolnego
W dni wolne więcej czasu możesz poświecić na zabawy i od-

poczynek. Obejrzyj rysunki o ulubionych rodzajach odpoczynku 
Olesia, Nadi, Helenki i Bogdana. 

Które dnie tygodnia są dniami powszednimi, a które –
wolnymi dniami?
Czym lubicie zajmować się w wolne dni?

PRACA PRAKTYCZNA
Przy pomocy rodziców ułóż reżym dnia pracy i dnia wolnego. 

Pamiętaj, że:
• musisz spać 9–10 godzin na dobę;
• dzień trzeba zaczynać od gimnastyki porannej;
• codziennie 3–4 godziny trzeba przebywać na świeżym powie-

trzu;
• jeść trzeba 3–5 razy dziennie o tej samej porze. 
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NAUKA I ODPOCZYNEK

Twoje wyniki w nauce zależą od tego jak umiesz pracować i 
odpoczywać. 

Przeczytaj wiersz o Petryku i Dmytryku.
Pomyśl, czyj odpoczynek bardziej korzystny.

Kto umie odpoczywać?

Mówi Petryk: „Śpieszę się,
Czeka na mnie telewizor,
I komputer, i kanapa.”
Mówi Dmytryk: „Śpieszę się,
Bo ja z pieskiem spaceruję,
Nie straszy nas żadna pogoda,
Bo my lubimy przyrodę”.
Jak myślicie,
Kto umie ładnie odpoczywać?

Wg Łesi Wozniuk

Przytoczcie przykłady aktywnego i pasywnego odpo-
czynku. 
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Miejsce pracy ucznia

W drugiej klasie dostajesz zadania domowe. Dlatego musisz 
mieć odpowiednie miejsce pracy. 

Możesz go urządzić razem z rodzicami. Pamiętaj: 
• stół i krzesło powinny pasować do twego wzrostu;
• światło dzienne lub od lampy powinno padać z lewej 
strony. Jeżeli jesteś leworęczny – to z prawej.

27

Podtrzymuj porządek na swoim miejscu pracy.
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Jak odrabiać zadanie domowe

Najlepiej odrabiać zadanie domowe w tym samem dniu, kiedy 
jest zadane. Przecież jeszcze dobrze pamiętasz co tłumaczył na-
uczyciel, więc wykonasz je szybko.

Zaczynaj od najlżejszego przedmiotu, jeżeli masz kłopoty z wy-
konaniem zadania, opuść go i zabierz się do następnego. Kiedy 
odrobisz wszystko, wróć do nieodrobionego. Masz czas pomyśleć, 
albo zwrócić się po pomoc do rodziców. 

Praca w parach. Omówcie:
• który przedmiot jest najlżejszy;
• który przedmiot jest najtrudniejszy; 
• kto wam pomaga wykonywać zadanie domowe.

Gimnastyka dla palców

„Pisaliśmy, pracowaliśmy, bardzo się trudziliśmy i paluszki 
umęczyliśmy”.

Jeżeli dużo piszesz czy rysujesz, te ćwiczenia pomogą twoim 
zmęczonym palcom.

 

«Motylek» «Pociąganie»

«Wiatraczek» «Kotek» «Tulipan»



29

Rób krótkie przerwy

Czy wiesz, że żołnierz na warcie męczy się więcej niż w mar-
szu? To dlatego, że na warcie trzeba długo stać nieruchomo. Kiedy 
siedzisz długo przy biurku, męczysz się i uwaga twoja rozprasza 
się. Dlatego co 15–20 minut trzeba robić przerwę. Można wyjść 
na podwórko lub wykonać kilka lekkich ćwiczeń gimnastycznych.

Spróbuj wykonać ćwiczenia przedstawione na rysun-
kach. 

Wymyśl nowe  ciekawe ćwiczenia. 

Pokaż ich klasie.
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HIGIENA UCZNIA

Co to jest higiena

W starożytnej Grecji bóg lecznictwa Asklepiusz, miał córkę Hi-
gienę, boginię czystości i zdrowia. To na jej cześć nazwano dbanie 
o własne ciało. Zasady higieny chronią zdrowie.

Jakie znasz zasady higieny?
Z jakich bajek te rysunki?
Jak nazywają się te bajkowe postacie? 
Kto z nich dba o higienę, a kto – nie?
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Procedury higieny

Procedury higieny – to czynności, jakie my wykonujemy, żeby 
być czystym i schludnym. Obejrzyj rysunek i nazwij higieniczne 
procedury Helenki.

A jak wyglądają wasze procedury higieny:
• codziennie;
• kilka razy dziennie;
• co tygodnia;
• czas od czasu?

Jakie procedury higieny wy wykonujecie:
• rano;
• w dzień;
• wieczorem?
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Dbamy o ręce

W ciągu dnia dotykacie dużo różnych przedmiotów. Na rękach 
osiadają bakterie, które mogą spowodować różne choroby. 

Ułóż opowiadanie: „Jeden dzień z życia moich rąk” 
Zrób do tego rysunek.

Opowiedz, kiedy trzeba myć ręce.

Popatrz na rysunek i podpowiedz Olesiowi jakie środki 
higieny wykorzystujemy do mycia rąk. 

Najwięcej bakterii gromadzi się pod paznokciami. Obcinaj pa-
znokcie co tygodnia na rękach i co dwa tygodnie na nogach. Na 
nogach paznokcie ścinaj równo, nie zaokrąglając paznokcia. 
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Brudas 

Józio oświadczył: "Woda mi zbrzydła, 
Dość już mam szczotki, wstręt mam do mydła!" 
I odtąd przybrał wygląd straszydła. 
Płakała matka i ojciec gryzł się: 
"Ten Józio wszystkie soki z nas wyssie, 
Od dwóch tygodni już się nie myje, 
Czarne ma ręce, nogi i szyję, 
Twarz ma od ucha brudną do ucha, 
Czy kto takiego widział smolucha? 
Poradźcie, ludzie, pomóżcie, ludzie, 
Przecież nie można żyć w takim brudzie!" 
Józio na prośby wszelkie był głuchy, 
Lepił się z brudu jak lep na muchy, 
Czego się dotknął, tam była plama, 
Wołał: "Niech mama myje się sama, 
Tato niech kąpie się nieustannie, 
Stryjek i wujek niech siedzą w wannie, 
Niech się szorują, a ja tymczasem 
Będę brudasem! Chcę być brudasem!" 

Jan Brzechwa

Opowiedz, jak powinien wyglądać schludny uczeń. 
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ZDROWE ZĘBY

Które z tych zwierząt należą do gryzoni?
Które nie maja zębów?
A które gryzą bez zębów?
Przy pomocy lusterka policz, ile masz zębów.
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Do czego służą zęby

W przyrodzie dużo zwierząt zdobywa sobie pokarm za pomocą 
zębów.

A człowiek? Przecież są potrawy, które nie obowiązkowo żuć.

Obejrzyj rysunki i daj odpowiedź na pytania.
• Jakie z tych produktów można nie żuć?
• Jakie produkty są pożyteczne dla zdrowia?
• Czy należą one do tych, które się nie żuje?

Ażeby jeść warzywa, owoce, orzechy trzeba mieć zdrowe i moc-
ne zęby. Jeżeli człowiek nie używa zdrowej żywności po jakimś 
czasie zaczyna chorować.

Dla zdrowego odżywiania się 
potrzebne są zdrowe i mocne zęby.
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Jak czyścić zęby

Czyścić zęby trzeba nie mniej niż trzy minuty!

1. Zwilż szczoteczkę i wyciśnij na nią pastę tak, aby pokryć po-
wierzchnię szczoteczki.

2. Zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię zębów czyść w kie-
runku od dziąseł po 5 razy obok każdej pary zębów.

3. Kieruj szczoteczkę od bocznych zębów do środkowych.
4. Ruchy szczoteczki muszą być poziome.
5. Wypłucz usta i dobrze spłucz szczoteczkę.

Żeby zęby były zdrowe, trzeba czyścić je dwa razy dziennie: z 
rana i wieczorem. Musisz mieć:
• szczoteczkę do zębów;
• pastę do zębów;
• szklankę wody.
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Odczytaj ulotkę o zdrowych zębach.
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ODŻYWIANIE SIĘ I ZDROWIE

Dlaczego musimy odżywiać się

Żeby być zdrowym, mieć dużo energii do nauki i odpoczyn-
ku, trzeba dobrze odżywiać się. To nie znaczy, ze możesz jeść co 
chcesz i kiedy chcesz.

Z jakich bajek te rysunki?
Jak nazywają się te bajkowe postacie?
Kto z nich ma nadwagę?
Jak myślicie, dlaczego?
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Niebezpieczeństwo „szybkiego pokarmu”

W dawnych czasach ludzie polowali na zdobycz, gotowali ją na 
ognisku, a potem zjadali. Teraz w sklepach jest dużo artykułów 
spożywczych, na każdym kroku sprzedają hamburgery, chot-dogi, 
frytki i inny tak zwany „szybki pokarm”.

Zapoznaj się z niebezpieczeństwem „szybkiego pokar-
mu”. Czego w nim brakuje, czego za dużo, a czego nie 
powinno być w ogóle? 

W „szybkim pokarmie” nie ma 
witamin.

Jeżeli będziemy jeść mało wi-
tamin, to będziemy zmęczeni i 
chorzy. 

W „szybkim pokarmie” za 
dużo cukru, soli, tłuszczów.

Od tego psują się zęby, może 
być nadwaga.

„Szybki pokarm” ma dużo 
dodatków smakowych, barwni-
ków i konserwantów.

To bardzo niezdrowo dla orga-
nizmu, a szczególnie dziecię-
cego.

Obejrzyjcie rysunek. Co poradzicie Bogdanowi?
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Gdzie chowają się witaminy?

W owocach, jagodach, dziecino,
chowają się witaminy:
w malinie, poziomce,
porzeczce, borówce.

Jakże do nich dojść,
żeby siły mieć?
Całe lato jeść będziemy
i maliny, i borówki,
i porzeczki, i poziomki
żeby zdrowym być 
i rumianym być.

Wg Łesi Woźniuk

Podzielcie się na dwie drużyny. Na dużym arkuszu na-
piszcie jak najwięcej nazw owoców i warzyw. 
Po kolei odczytujcie to, co napisaliście (powtarzać się 
nie wolno). 
Wygra drużyna, która zakończy czytać ostatnia.

Ażeby twój organizm dostawał pod dostatkiem witaminy, 
codziennie zjadaj nie mniej jak pięć świeżych 

owoców i warzyw.
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PRACA PRAKTYCZNA

Obejrzyjcie rysunki. Wymieńcie produkty, które trzeba 
jeść codziennie, które można jeść rzadko, a które jeść 
nie wolno. 

Jedz często i mało.

Uwaga: „szybki pokarm”!

Jedz na zdrowie!
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KULTURA ODŻYWIANIA SIĘ 

Reżym odżywiania się

Według reżymu odżywiania się trzeba jeść 3–5 razy dziennie o 
tej samej porze. 

Powiedz o której godzinie jesz śniadanie, obiad, kolację. 

Obejrzyjcie rysunek i odpowiedzcie na pytania.
• Ten stół nakryty jest do śniadania, obiadu czy do ko-
lacji?
• Które z dań jest przystawką, pierwszym daniem, dru-
gim daniem, deserem?
• Co to są dodatki? Co może być dodatkiem?
• Które dania jedzą najpierw, a które po nich?
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Najważniejszą częścią odżywiania się jest śniadanie

Śniadanie dla ucznia – to  siła i energia do pracy. 

Co widzisz na tym rysunku? Opowiedz, jakie śniadanie 
lubią dzieci.
Co ty najbardziej lubisz na śniadanie?

Podzielcie się na 5 grup i „nakryjcie” stół do śniadania, 
do drugiego śniadania, do obiadu, do podwieczorku, do 
kolacji. Zróbcie do tego rysunki. 
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Rano zawsze jedz śniadanie!
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Manka i Iwanko
Kasza manna przy śniadaniu
Tak bawiła się z Iwanem:
To z talerza mu znikała,
To znienacka napadała.
Iwan płacze, kasza – nic
Na czuprynę jemu – hyc.
Iwan płacze – kasza skacze.
Iwan przecież musi jeść,
Kasza mówi jemu „Cześć”
Tak się wnet rozzuchwaliła,
Że do czoła przylepiła:
Łyżkę, miskę, szklanki dwie.
Taki koniec był śniadania,
Dla niezdary, dla Iwana.

Wg Łesi Wozniuk

Jakie przybory stołowe wykorzystujemy do:
• zupy, kaszy;
• sałatki;
• drugiego dania;
• deseru?
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Jak zachowywać się przy stole

Każdy kulturalny człowiek umie zachowywać się przy stole.
Trzeba nauczyć się korzystać z przyborów stołowych i dotrzy-

mywać się etykiety. 

Przynieście z domu jednorazowe nakrycia. Połączcie 
się w pary. Sprawdźcie, czy umiecie trzymać łyżkę, wi-
delec i stołowy nóż, jak pokazano na rysunkach. 

Ucz się poprawnie korzystać nakryciami.
Pomagaj dorosłym nakrywać na stół i sprzątać ze stołu.

Zasady etykiety (stołowej)

• Siadając do stołu, ręce muszą być czyste i humor dobry.

• Jeść małymi kawałeczkami. 

• Cicho i dobrze przeżuwać potrawy.

• Ręce i usta wycierać serwetką. 

• Podziękować tym, kto przygotował posiłek i nakrył do stołu.
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ĆWICZENIA FIZYCZNE I ZDROWIE

Gimnastyka poranna

Gimnastykę poranną dla człowieka można porównać z ładowar-
ką do telefonu komórkowego. Ona ładuje człowieka energią na cały 
dzień. Obudziwszy się  przeciągnij się, otwórz okno, włącz radio i 
wykonaj kilka ćwiczeń. Potem umyj się, weź prysznic – i jesteś w 
pięknym nastroju cały dzień!

Przeczytajcie wiersz „Gimnastyka” i nauczcie się wy-
konywać te ćwiczenia. 
Wykombinujcie kilka ciekawych ćwiczeń dla gimnasty-
ki i pokażcie ich w klasie.
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Gimnastyka

Gdy chcesz być silny, nie chcesz
 chorować,
Musisz się często gimnastykować.
Wstawaj, więc wcześnie, otwieraj okno,
Nawet, gdy drzewa na dworze mokną.
Stań w półrozkroku, zacznij od skłonów –
W przód, w tył, na boki. Trzy razy ponów.
Wymachy ramion wzmacniają ręce,
Tym są sprawniejsze, im ćwiczysz więcej.
Teraz przysiady, potem podskoki,
Hop, hop jak zając – w przód, w tył,
 na boki.
Bardzo są ważne tułowia skręty,
Podśpiewuj sobie coś dla zachęty.
A kiedy będziesz w ćwiczeniach pilny,
Jak małpa zwinny, jak tygrys silny,
Zostaniesz mistrzem, więc ćwicz
 wytrwale.
Gimnastykować się jest wspaniale!

Ręce do góry, nóżki prościutkie,
tak ładnie ćwiczą dzieci malutkie.
Teraz ramiona w dół opuszczamy
i kilka razy tak powtarzamy.
Teraz się każdy robi malutki, 
to proszę państwa są krasnoludki.
Następnie na jednej nodze stajemy,
bo jak bociany chodzić umiemy.
W górę wysoko piłeczki skaczą,
takie piłeczki – chyba coś znaczą?
Powoli powietrze noskiem wdychamy
i delikatnie ustami wypuszczamy.

Andrzej Majewski
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Rodzaje sportu

Starożytni Grecy mówili: „Chcesz być silnym – biegaj, chcesz 
być mądrym – biegaj, chcesz być ładnym – biegaj!” Dlatego lek-
ką atletykę nazywają królową sportu. Oprócz lekkiej atletyki jest 
dużo różnych rodzajów sportu.

Jakie rodzaje sportu są na tym rysunku? 
Jaki sport ty uprawiasz, a jaki chciałbyś spróbować w 
przyszłości?
Które jeszcze rodzaje ruchowej aktywności znasz?
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Gry ruchowe

Dzieci lubią gry i zabawy. Biegać i bawić się z kolegami to przy-
jemność. Ale oprócz przyjemności otrzymujesz trening mięśni, ro-
bisz się silnym i sprytnym.

Zagrajcie w grę „Złap ogon smoka”. Stańcie kolumną, 
jeden po drugim. Już jest „smok”. Pierwszy – jest gło-
wą, ostatni – ogonem „smoka”. Na hasło nauczyciela 
„głowa” musi złapać „ogon”. Pierwsza połowa „smo-
ka” pomaga „głowie”, druga – „ogonowi”.

Zapytaj rodziców w jakie gry oni bawili się, kiedy byli 
w twoim wieku. 
Zapisz lub narysuj zasady co najmniej jednej gry.
Zróbcie klasowy album „Gry naszych rodziców”.
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ZASADY HARTOWANIA SIĘ

Procedury hartowania

Procedury hartowania – to powietrzna i słoneczna kąpiel, masaż 
mokrym ręcznikiem, oblewanie się i kontrastowy prysznic. Kąpiel 
w rzekach, jeziorach, chodzenie boso – też procedury hartowania. 
One orzeźwiają i podnoszą humor, a najważniejsze – ćwiczą twoją 
odporność. Dlatego ty będziesz mniej chorować, a jeżeli zachoru-
jesz, to szybko wrócisz do zdrowia. 

Popatrzcie na rysunki.
Opowiedzcie, jak hartują się dzieci. 
Jakie wy znacie procedury hartowania się?
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Kąpiel powietrzna

Świeże powietrze dobrze hartuje organizm. Dlatego w lecie 
trzeba spać z otwartym oknem, a w zimie – z otwartym lufcikiem. 

Pokój trzeba wietrzyć 10 minut przed snem. Organizm przy-
zwyczai się do zimnego powietrza i już można otwierać lufcik na 
kilka godzin, a z czasem i na całą noc. 

Po spacerze na świeżym powietrzu szybciej odrabia się zada-
nie domowe, polepsza się sen i apetyt. Dlatego każda pogoda jest 
dobra dla spacerów. Staraj się przebywać na dworze nie mniej jak 
3–4 godziny.

Przy jakiej pogodzie zwiększa się ryzyko prze ziębienia 
i odmrożenia, a przy jakiej – przegrzewania i słonecz-
nych poparzeń? 

PRACA PRAKTYCZNA

Przynieście z domu lalki i ubrania dla nich. Podzielcie się na 
cztery grupy. Ubierzcie lalki odpowiednio do pogody: upał, wiatr, 
deszcz, mróz. 
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Co lubią dzieci

Co lubią dzieci?
słońce – 
 gdy świeci,
deszcz – 
 kiedy pada,
wiatr – 
 kiedy gada,
mróz – 
 kiedy szczypie,
śnieg – 
 kiedy sypie...

Każdą 
 pogodę
z upałem, 
 chłodem,
o każdej 
 porze...
Byle 
 na dworze!

Melzacki Włodzimierz

Przeczytaj uważnie ostatnią zwrotkę. 
Jeżeli będziesz lubił każdą pogodę, wirusy cię ominą?
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Wodne procedury

Kąpiel w rzece, jeziorze i morzu – jest najprzyjemniejszą proce-
durą hartowania. W zimie można myć się zimną wodą, masować 
ciało mokrym ręcznikiem, brać kontrastowy prysznic. 

Zróbcie koło. Zabawcie się w pantomimę. Niech każdy 
pokaże swoją ulubioną procedurę hartowania.

Zasady hartowania

• W twoim wieku hartować się możesz tylko pod opieką doro-
słych.

• Masować się mokrym ręcznikiem albo brać kontrastowy prysz-
nic najlepiej po gimnastyce porannej. 

• Wodne procedury mają być krótkie, a żeby orzeźwić się, ale 
nie zmarznąć.

• Zachorowałeś. Wodne procedury można zaczynać po całkowi-
tym wyzdrowieniu.
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Sprawdź siebie

Przeczytaj jak spędzili wolne dni Bogdan i Helenka. 
„W niedzielę spałem bardzo długo. Na śniadanie mama przy-

gotowała moje ulubione racuszki. Ale najadłem się. Teraz trzeba 
odpocząć. Cały dzień siedziałem w domu. Oglądałem telewizor,

Grałem w różne gry komputerowe. Wieczorem długo nie mo-
głem zasnąć. Rano obudziłem się z bólem głowy i nie chciałem 
wstawać.”

„W niedzielę wstałam wcześnie. Po śniadaniu chodziliśmy kar-
mić wiewiórki. Potem chodziłam na zajęcia kółka plastycznego, a 
po obiedzie byłam na podwórku. Jeździłam na hulajnodze. Wie-
czorem trochę poczytałam. Przed snem pooglądałam dobranockę. 

Przytuliwszy się do poduszki, usnęłam szybko. Rano wstałam z 
dobrym nastrojem.”

Kto ciekawiej spędził niedzielę? 
Kto lepiej odpoczął? 
Twoje wolne dni są podobne do odpoczynku Bogdana 
czy Helenki?
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Rozdział 2

WŚRÓD LUDZI

Prawa i obowiązki dziecka

Jak pomagać dorosłym

Skład rodziny

Obcowanie bez słów
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PRAWA DZIECKA

Wszystkie dzieci mają równe prawa: na imię i obywatelstwo, na-
ukę i wszechstronny rozwój, na miłość i opiekę, na pomoc prawną 
i pomoc medyczną. 

Obejrzyjcie obrazki z bajki “Buratino” i dajcie odpo-
wiedzi na pytania.

• Kto dał Buratino imię, kupił mu Elementarz i 
wysłał do szkoły?

• Kto chciał spalić Buratino w piecu?
• Kto go okłamał i chciał okraść?
• Kto podarował jemu złoty kluczyk?
• Kto w tej bajce broni praw dziecka, a kto – 

narusza?
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Prawo na imię i obywatelstwo

Każde dziecko ma prawo na osobiste imię i na możliwość być 
obywatelem jakiego bądź państwa. 

Niech każdy z was nazwie swoje imię i zdrobnienie od 
niego jakie wam się podoba. 
Omówcie odpowiedzi na pytania. 
• Obywatelami jakiego państwa jesteście?
• Jakie są najbardziej popularne imiona na Ukrainie?
• Jakie znacie imiona obce?
• Dlaczego nie można wymyślać przezwiska?

Obraźliwe przezwiska naruszają prawa dziecka!
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Prawo do nauczania i pełnowartościowego rozwoju

Każde dziecko ma prawo bezpłatnie uczyć się i pełnowartościo-
wo rozwijać się. Popatrz na rysunek i powiedz, kto pomaga dzie-
ciom zdobywać wykształcenie i rozwijać swoje zdolności.

Jaki twój ulubiony szkolny przedmiot?
Co robisz dla swojego rozwoju w wolnym od nauczania 
czasie?

Uczyć się – nie tylko twoje prawo, ale i obowiązek!
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Prawo na miłość i opiekę

Każde dziecko ma prawo na miłość, opiekę i obronę ze strony 
rodziców. Jeżeli nie ma rodziców – to opiekuje się nim państwo. 

Popracujcie w parach. Opowiedzcie o najpiękniejszym 
prezencie w swoim życiu. Kto wam jego sprezentował?

Prawo na obronę i pomoc medyczną

Każde dziecko ma prawo na życie bez strachu. W każdym pań-
stwie są ludzie, którzy muszą to prawo zabezpieczyć. Jeżeli dziec-
ko jest w niebezpieczeństwie, albo zachorowało, to ono ma prawo 
na ratunek, obronę i pomoc medyczną w pierwszej kolejności.

Zapamiętaj!

• Rodzice są najlepszymi obrońcami swoich dzieci. 
• Nauczyciele, wychowawcy, lekarze, milicjanci, ratownicy dba-

ją o obronę praw dziecka.
• Twoim obowiązkiem jest szanować prawa innych ludzi.



60

TWOJA RODZINA

Skład rodziny

Rodzina – to twoi najbliżsi: mama, tato, bracia, siostry, babcie, 
dziadkowie. 

Pooglądaj zdjęcie rodzinne Nadi i odgadnij zagadkę o 
jej rodzinie. 

Sergiusz – rodzony brat Nadi. Witalij – ojciec Ser-
giusza. Daria  – jego żona. Katarzyna – matka Wita-
lija. Panas – jej mąż. Ludmiła – matka Darii. 

• Jak Nadia nazywa Witalija, Darię, Katarzynę, Panasa, 
Ludmiłę? 

• Dla kogo jest córką, siostrą, wnuczką?
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Zgodna rodzina

Rodzina Nadi jest bardzo zgodna. Ma hasło „Pracujemy i odpo-
czywamy razem”. Babcia i dziadek pomagają dzieciom odrabiać 
zadania domowe. Rodzice chodzą do pracy, wieczorami wspólnie 
wykonują obowiązki domowe. Dzieci mają swoje obowiązki: pod-
lewać kwiaty, karmić rybki, wyprowadzać pieska, utrzymywać 
porządek w swoim pokoju. 

Przynieście z domu lalki różnej płci.

Podzielcie się na grupy i pobawcie się w rodzinę. Po-
dzielcie role: „tata” i „mamy”. 

Podzielcie obowiązki: kto chodzi do pracy, kto gotuje 
obiad, zmywa naczynia, sprząta. Jak dzieci pomagają 
dorosłym? Wyobraźcie, że w waszej lalkowej rodzinie 
ktoś zachorował? Jak rodzina pomaga wyzdrowieć cho-
remu?
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Nasz domek
Naznosimy piasku, nazwozim kamieni
Zbudujemy domek z drzwiczkami 
 do sieni
Zbudujemy domek z jasnymi oknami,
Żeby złote słonko świeciło nad nami
A nad naszym domkiem będzie dach 
 słomiany
Z pięknych żytnich snopków równo 
 poszywany.
A na dachu będzie gniazdo dla bociana,
Żeby nam klekotał od samego rana.
A w tym naszym domku będą białe
 ściany,
A na nich obrazek ślicznie malowany:
Jedzie rycerz, jedzie, brząka ostrogami,
Siostrzyczka go żegna, zalewa się łzami.
A przed naszym domkiem będą niskie 
 progi,
Żeby do nas zaszedł ten dziaduś ubogi,
Żeby do nas zaszedł, przed kominkiem 
 siadał,
O tych dawnych czasach dziwy 
 rozpowiadał.
A za naszym domkiem będzie sad 
 zielony,
Ślicznymi kwiatkami pięknie zasadzony,
A za sadem pole z żytem, jak potrzeba,
Żeby żaden głodny nie odszedł bez 
 chleba.

Maria Konopnicka

Podzielcie się na cztero osobowe grupy. 
Opowiedzcie, jak pomagacie rodzicom, jakie macie 
obowiązki domowe. 
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Duża rodzina

Oprócz najbliższej rodziny ludzie mają rodzinę dalszą. To są 
ciocie, wujkowie, cioteczne siostry i bracia, kuzyni, siotrzeńce. 

Wspólnie z rodzicami pooglądajcie album rodzinny. Za-
pytajcie o swojej rodzinie.

Korzystne rady

• W rodzinie, gdzie dbają o siebie nawzajem wszyscy czują się 
szczęśliwi. Wykonuj swoje obowiązki i poręczenia rodziców. 

• Opiekuj się najmłodszymi i najstarszymi w rodzinie.
• Ucz się historii swego rodu. 
• Witaj rodziców ze wszystkimi świętami.
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NAUKA OBCOWANIA

Co to jest obcowanie

Obcowanie – to dzielenie się informacją. Ludzie mogą kontak-
tować między sobą przy pomocy słów i bez nich. 

Połączcie się w pary. 

Przywitajcie się ze sobą bez słów. 
Opowiedzcie, kto przedstawiony na rysunkach. 
Kto między sobą rozmawia, a kto obcuje bez słów?
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Obcowanie bez słów

Czy wiesz co to jest pantomima? To – mowa ciała, kiedy aktor 
gra swoją rolę przy pomocy mimiki, gestów i ruchów. Obejrzyj 
rysunki i zgadnij co „mówią” klauny.

Przedstaw pantomimę:

• „Można spać?”;
• „Boli brzuch”;
• „Źle słychać”;
• „Nieprzyjemne na dotyk”;
• „Oj, gorące!”;
• „Jaki przyjemny zapach”.



66

Jak nauczyć się rozumieć innych ludzi

Jeżeli ktoś cieszy się ze spotkania z tobą, to wyraża to nie tylko 
słowami, ale też uśmiechem i gestem. A jeżeli człowiek jest nie-
szczery, to jego słowa nie odpowiadają mowie ciała. 

Obejrzyj rysunki z bajki „Kołobok”.
Przeczytaj, co mówi Lis.
Zgadłeś, co on ma na myśli (zwróć uwagę na gesty).
Co zdradza prawdziwe zamiary Lisa – słowa czy gesty?
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Rozpatrzcie rysunki i spróbujcie domyślić się, o czym 
opowiada się w wierszu. 
Przeczytajcie wiersz i sprawdźcie, czy dobrze domyśli-
liście się. 

Kłótnia

Wczesnym rankiem o drobnostki
Pokłóciły się dwie siostry.
– Nie bierz mojej książki, Asiu!
Zostaw moją lalkę Kasię!
– oddaj szybko moją kredkę
I ołówek, i torebkę!
Tak zawzięcie się  kłóciły
Nawet trochę się zmęczyły.
A na dworze deszcz i wiatr. 
Co tu robić, jaki spacer?
Zaczekały dwie minutki,
No cóż, dzień jest taki krótki.
Po co kłótnie i obrazy,
Jak samemu bawić się?
Uśmiech zjawia się na twarzy
– weź mą lalkę, proszę cię.
Razem lepiej bawić się.

Wg Marii Prygary

Przypomnijcie, które jeszcze wiersze-wyliczanki 
znacie. 
Przeczytajcie ich kolegom z klasy.
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Sprawdź siebie

Całuski i buziaczki
Hipopotam, słoń czy smok –
Każdy czasem cmoka: cmok!
Całus ...... pachnie groszkiem,
bzem, budyniem i tym proszkiem,
który sypie do szarlotki.
To dlatego jest tak słodki!
Buziak ...... troszkę kłuje,
więc gdy ...... mnie całuje
w nosek lub po bosych piętach,
to ze śmiechu prawie pękam!
Całus ...... jest brodaty
i ma kształt cukrowej waty,
a w dodatku, jak mag z baśni,
umie każdy mrok rozjaśnić!
...... zaś całuje tak,
jakby piórkiem muskał ptak –
delikatnie i mięciutko,
ciepło i z uśmiechu nutką.
Za to całus mego ...... 
to kataklizm! koniec świata!!!
Gdy ten maluch cmoknie: cmok!,
człowiek ma we włosach sok,
pół lizaka i obiadek,
błoto, piach i czekoladę.

Agnieszka Frączek
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Rozdział 3

BEZPIECZNE 
ŚRODOWISKO

Jak rozpoznać 
niebezpieczeństwo

Skrzyżowania

Budowa przyrządów 
elektrycznych

Zasady kontaktowania się 
ze zwierzętami



70

BEZPIECZEŃSTWO 
I NIEBEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo – to kiedy tobie nic nie grozi, czujesz się spo-
kojnie i pewnie. 

Po kolei uzupełniajcie zdanie: „Czuję się bezpieczny, 
kiedy…”
Opowiedzcie, kto dba o wasze bezpieczeństwo w domu, 
w szkole, na podwórku. 
W jaki sposób to odbywa się.
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Niebezpieczne sytuacje

W życiu mogą trafi ć się różne niebezpieczne sytuacje. Na przy-
kład: dziecko zgubiło się w cudzym mieście, na chłopczyka na-
padł pies, podczas spaceru zaczęła się burza. 

Przytoczcie przykłady niebezpiecznych sytuacji.
Połączcie się w pary. Opowiedzcie o swoich niebez-
piecznych sytuacjach. 
• Co z tobą stało się? 
• Co odczuwałeś w tym momencie? 
• Co zrobiłeś?
• Kto tobie pomógł?
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Ważne telefony

Telefon – rzecz potrzebna, szczególnie w niebezpiecznej sytu-
acji i obok nie ma dorosłych. Ty możesz zadzwonić do rodziców, 
sąsiadów do służby ratunkowej. 

Przy pomocy rodziców zapisz najważniejsze telefony i 
miej je zawsze pod ręką. 
Na tej samej kartce zapisz swój adres domowy i numer 
swego telefonu.
To wszystko zapisz do swego telefonu komórkowego.
Wierszyk na następnej stronicy pomoże ci zapamiętać 
numery telefonów awaryjnych służb „112”. Naucz się 
go na pamięć.

Ażeby zawołać służbę ratowniczą wybierz numer – 112.
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Służby ratunkowe

Pożar widzisz kiedy
Szybko dzwoń pod 101.

Kto nas chroni w dzień i w nocy,
Gdzie szukamy my pomocy,
Kto złoczyńców karać ma?
To milicja – na 102.

Noga boli, rana jest,
Drzazga weszła – kłopot też.
Zdrowie dziecka chroni on, lekarz,
Więc do niego dzwoń 103.

Gaz pomaga w życiu nam,
Lecz do niego nie idź sam.
Może się ulotnić – wtedy
Gaz narobi dużej biedy.
Gdy poczujesz zapach gazu
Na 104 dzwoń od razu.

Wg Łesi Wozniuk
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Co pomaga uniknąć niebezpieczeństwa

Na tych, kto jest nieuważny i rozhukany, niebezpieczeństwo 
czyha na każdym kroku. A tego, kto jest uważny i odpowiedzial-
ny – omija.

Przypomnij sobie „Reguły sygnalizacji świetlnej”. 
Wytłumacz je. 
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Umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji, 
pomoże ci uniknąć niebezpieczeństwa. 

ZATRZYMAJ 
SIĘ

OCEŃ
SKUTKI

WYBIERZ
I

DZIAŁAJ
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Oleś i Rusłan spóźniają się na trening. Rusłan proponuje 
biec prosto przez jezioro. Na to Oleś: „Nie można, dlate-
go że…” Uzupełnij zdanie. 
Wykorzystując “Reguły sygnalizacji świetlnej”, po-
wiedz, który z chłopców miał rację. Wytłumacz, dla-
czego.
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DOMOWI POMOCNICY

Przyrządy użytku codziennego

W każdym domu jest dużo przyrządów, które świecą, grzeją, 
pieką, piorą, sprzątają. Musimy umieć korzystać z nich, a będą 
nam długo służyć. W przeciwnym wypadku mogą być źródłem 
niebezpieczeństwa. 

Obejrzyj rysunek i wymień przyrządy użytku codzien-
nego.
Popracujcie w parach. Jakie przyrządy użytku codzien-
nego są w waszych domach, a jakie tylko u jednego z 
was.
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Ostrożnie: elektryka!

Większość „domowych pomocników” pracuje od prądu elek-
trycznego. To – telewizor, lodówka, żelazko, komputer i inne. Dla-
tego ich nazywają przyrządami elektrycznymi. 
Żeby taki przyrząd zaczął pracować, musimy go podłączyć do 

prądu. Wyłączając przyrząd z kontaktu, bierzemy za widełki, nie 
za drut. 

Pooglądajcie budowę byle jakiego wyłączonego przy-
rządu elektrycznego. Zobaczcie drut, widełki, kontakt.
Razem z rodzicami pooglądajcie wasze domowe przy-
rządy elektryczne.
Zapytajcie się rodziców z których możecie korzystać, a 
z których – nie.

Zabrania się korzystać z niesprawnych 
przyrządów elektrycznych! 
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Niebezpieczne ciecze (płyny)

Za dawnych czasów do prania i sprzątania wykorzystywano 
wodę. Dzisiaj nam na pomoc przyszły różne chemiczne środki 
czystości: do mycia naczyń i okien, do czyszczenia dywanów i 
czyszczenia kanalizacji, do prania bielizny. 

Chociaż środki czystości są bardzo korzystne, jednak wyma-
gają ostrożności. Nimi można wysmarować się, oparzyć się, a na-
wet – zatruć się. Jeżeli jakiś środek chemiczny trafi  przypadkiem 
na twoją skórę zmyj go szybko pod bieżącą wodą i powiedz o tym 
rodzicom.

Wszystkie lekarstwa w domu powinne prze-
chowywać się w domowej apteczce. Dziecko 
nie ma prawa samodzielnie zażywać leki, na-
wet witaminy. Nimi można śmiertelnie się za-
truć.

Jeżeli przypadkowo zażyłeś jakiś lek, od razu powiedz 
o tym rodzicom albo dzwoń na numer 112.
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Ogień – przyjaciel, ogień – wróg!

Ja – ogień, przyjaciel człowieka!
Służę wszystkim, choć z daleka. 
Jak się do mnie źle odnosić
Będę wrogiem, ogniem kosić. 

Wg Łesi Wozniuk

W naszych domach jest dużo łatwopalnych przedmiotów: papier, 
tkanina, drzewo. Czasem wystarczy jednej iskry, ażeby wybuchł 
pożar. Pożar może zniszczeć cały nasz dobytek, ale najgorsze jest 
to, że mogą ucierpieć ludzie. 

Obejrzyj rysunek i nazwij przedmioty,które mogą zapa-
lić się od ognia i przedmioty, które mogą spowodować 
pożar.
Wymień sytuacje, kiedy ogień – przyjaciel, a kiedy 
ogień – wróg. 

Korzystne porady
• Jeżeli zaczął się pożar, szybko uciekaj z domu. Ratuj 

ludzi, a nie rzeczy.
• Biegnij do sąsiadów, dzwoń do rodziców i ratowników.
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BEZPIECZNY W DOMU

Sam w domu
Ty już nie maleńki. Możesz zostawać nie na długo w domu sam. 

I dlatego musisz czegoś się nauczyć. Na przykład, jak rozmawiać z 
nieznajomymi osobami. 

Przypomnij sobie bajkę „Wilk i siedem koźląt”. 
• O czym mama Koza uprzedzała koźlęta? 
• Co stało się potem? 
• Jak wszystko zakończyło się?
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Jak rozmawiać z nieznajomymi

Napastnik w życiu nie podobny do wilka. On może przedsta-
wić się lekarzem, elektrykiem, hydraulikiem, a nawet milicjantem. 
Zapamiętaj, co jest niebezpieczne: otwierać drzwi nieznajomym, 
podawać swój adres albo numer telefonu, mówić, że w domu jesteś 
sam.

Przeczytaj, jak trzeba grzecznie rozmawiać przez tele-
fon z obcą osobą, jeżeli jesteś sam w domu.

Połączcie się w pary i odegrajcie dialog. Najpierw jeden 
będzie „ dzieckiem”, a potem – drugi.

Znajomy – to ten, kogo dobrze znasz. 
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Sprzątanie

Po zakupy poszła mama – 
ja porządki robię sama!
Śpieszę się jak tylko mogę.
Wazon upadł na podłogę.
Wszystko z ręki mi wypada,
i zacina się szufl ada.
Przewróciłam książek stos,
ubrudziłam sobie nos.
Gdzie jest szczotka?
Gdzieś przepadła!

Dlaczego dziewczynce tak opornie szło sprzątanie?
Czym mogła by się zająć, gdyby umiała. 

Po kolei przedstawcie pantomimą jedno takie zajęcie.

Pewnie mysz ją w kącie zjadła.
Kot przestraszył się sprzątania,
wyprowadza się z mieszkania.
Pies mi zabrał ścierkę w kratę,
wlazł ze ścierką pod kanapę.
A szufelka kolorowa
ciągle się przede mną chowa.
Strasznie trudne to sprzątanie!
Łatwiej mieszkać w bałaganie.

Gellnerowa Danuta
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Telewizor, komputer, telefon

Telewizor, komputer, telefon – rzeczy bardzo korzystne i po-
trzebne. Ale tym, kto nieprawidłowo ich wykorzystuje, one zabie-
rają czas, a nawet zdrowie. Nadużywasz tych przedmiotów i nie 
masz czasu na zadanie domowe, spacery, pomoc rodzicom. Z cza-
sem tracisz wzrok, wykrzywiasz kręgosłup i robisz się zależny od 
tych przedmiotów. A tak można tego uniknąć.

PRACA PRAKTYCZNA
1. Napisz albo zrób rysunek o korzystaniu z telewizora, kompute-

ra, telefonu komórkowego.

2. Zapytaj rodziców jakie audycje możesz oglądać. Zaznacz je w 
programie telewizyjnym.

Patrz jeden fi lm animowany 
albo jeden program telewizyjny 

dziennie

Śledź za tym, żeby pokój 
był dobrze oświetlony.

Graj na komputerze 
najwyżej 30 minut na dzień.

Z kolegami rozmawiaj więcej na 
dworze, a nie przez telefon.
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BEZPIECZNA SZKOŁA

Szkoła twoich marzeń
Wyobraź, że trafi łeś do szkoły swoich marzeń. Rozgląd-
nij się dobrze. Jak wyglądają klasy, stołówka, korytarze, 
jakie jest boisko, szkolne podwórko. Narysuj to. 

 Popracujcie w parach. Omówcie:
• Co wam podoba się w waszej szkole?
• Co chcielibyście zmienić?

Wynieście to na forum klasy.
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Nauka obcowania

Codziennie przychodzisz do szkoły, ażeby zdobywać wiedzę: 
uczyć się czytać, pisać, liczyć. A także uczysz się wspólnoty szkol-
nej, obcowania ze swoimi rówieśnikami. Właśnie ta część waszej 
nauki jest ważna. Jeżeli będziecie się lubić i szanować nawzajem, 
do szkoły będziecie przychodzić z zadowoleniem i nauka wam bę-
dzie szła gładko. 
Życzliwość – największy sekret obcowania. Jesteś dobry dla 

wszystkich – w zamian dostajesz też dobro. Tam, gdzie panuje 
życzliwość, dzieci kolegują, pomagają sobie nawzajem, nikt niko-
go nie obraża.

Przeczytajcie zasady życzliwości, zaproponowane przez 
dzieci. 
Wymyślcie swoje. Zapiszcie i powieście na widocznym 
miejscu.
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Ewakuacja ze szkoły

Jeżeli wszyscy obecni w szkole zechcą z niej wyjść jednocze-
śnie, to na korytarzach, schodach i drzwiach zrobi się tłum. A to 
jest niebezpieczne. Przecież od tego, jak szybko ludzie opuszczą 
pomieszczenie, zależy ich życie. 

W niebezpiecznych sytuacjach ewakuacja ludzi od-
bywa się nie tylko wejściem głównym, a także zapaso-
wym. Na drzwiach zapasowych wisi specjalny znak. 
Zapamiętajcie go. 

W każdej szkole jest plan ewakuacji. Tam zaznaczo-
no, jak wychodzić z różnych pomieszczeń nie robiąc 
tłumu. 

Zapytajcie, gdzie w waszej szkole wisi plan ewakuacji.
Zapoznajcie się z nim. Odszukajcie na nim swoją klasę, 
główne i zapasowe wejścia.

PLAN EWAKUACJI
1 piętro
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PRACA PRAKTYCZNA

Ustawcie się parami i przejdźcie do wyjścia ewakuacyj-
nego najpierw od klasy, potem od sali gimnastycznej, 
od stołówki i innych pomieszczeń, w których bywacie 
w ciągu dnia.

Jak zachowywać się w czasie ewakuacji

• Uważnie słuchaj i wykonuj wszystkie polecenia nauczyciela.
• Z pomieszczenia trzeba wychodzić szybko, bez paniki i zamie-

szania.
• Nie kręć się, nie pozostawaj w tyle, bądź uważny i skupiony.
• Jeżeli wiesz, że ktoś został w szkole, powiedz o tym dorosłym.
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BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

Jakie bywają drogi
Tam, gdzie mieszkają ludzie, są zbudowane drogi. W miastach 

drogi mają nawierzchnię twardą (kostka, asfalt), za miastem i w 
niektórych wsiach drogi są gruntowe. 

Jakie drogi są tam, gdzie ty mieszkasz?
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Zamiejskie drogi

Drogę za miastem nazywamy szosą. Zazwyczaj przy szosie nie 
ma chodników, dlatego pieszy porusza się poboczem na przeciwko 
samochodom. 

Przechodzić przez szosę można tylko w miejscu dobrze widocz-
nym z każdej strony. Zaczekaj, aż szosa będzie pusta. Przecinaj 
szosę pod kątem prostym. 
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Znaki drogowe dla pieszych

Pieszy, pasażer, kierowca – uczestnicy ruchu drogowego. 

Jak nazywa się część drogi, przeznaczona dla pieszych?
Jak nazywa się część drogi, przeznaczona dla ruchu 
transportu?
Jak nazywa się miejsce, w którym można przechodzić 
jednię?
Odszukajcie na rysunkach znaki dla pieszego przejścia. 
Co oznacza każdy z tych znaków?

Znaki „Mieszkalna strefa”, „Strefa dla pieszych”, „Dróżka dla 
pieszych” oznaczają miejsca, w których ruch transportu jest ogra-
niczony lub zabroniony. Tu można spokojnie chodzić, biegać, ba-
wić się.

Mieszkalna strefaStrefa dla pieszychDróżka dla pieszych
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Drogowe oznakowania

Na jezdni często można zobaczyć miejsca oznaczone białą, żół-
tą, niebieską albo czerwoną farbą. To – drogowe oznakowania. 

Potoki transportu, poruszającego się w przeciwległych kierun-
kach rozdzielają linią środkową. 

Miejsce dla pieszego przejścia oznaczają „zebrą” albo szerokim 
pasem z linii przerywanych, jeżeli na przejściu są światła. 

Na szerokich drogach oznaczają „wyspy bezpieczeństwa”, gdzie 
pieszy może zatrzymać się i przepuścić transport.

Znajdź na rysunku linię środkową, “zebrę”, “wyspę 
bezpieczeństwa”. 
Opowiedz jak trzeba przechodzić przez jezdnię. 
Wytłumacz, dlaczego trzeba uważnie popatrzeć na 
lewo, a zatrzymawszy się na linii środkowej albo na 
“wyspie bezpieczeństwa” na prawo? 
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NA SKRZYŻOWANIU

Co nazywamy skrzyżowaniem

Miejsce, gdzie przecinają się drogi (jezdnie) nazywamy skrzy-
żowaniem.

Skrzyżowania bywają różne, podobne do litery T albo 
do krzyża.
Znajdź na rysunkach takie skrzyżowania.
Jakie skrzyżowania są w waszym mieście czy wiosce?
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Regulowane i nieregulowane skrzyżowanie

Jeżeli na skrzyżowaniu są światła, takie skrzyżowanie nazywa-
my regulowanym. Jeżeli świateł nie ma – nieregulowanym. 

Wskaż na rysunkach regulowane i nieregulowane skrzy-
żowania.
Na którym rysunku jest skrzyżowanie, które zabrania 
pieszym wychodzić na jezdnię?

Narysuj skrzyżowania, które są w twojej miejscowości.

1

2

3

4
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Jak wyznaczyć kierunek ruchu transportu

Na skrzyżowaniu samochody jadą nie tylko prosto, ale skręcają 
w bok, czy zawracają. Jeżeli kierowca chce skręcić w prawo, włą-
cza sygnał prawego skrętu. Jeżeli chce skręcić w lewo albo zawró-
cić musi włączyć sygnał lewego skrętu.

Obejrzyj rysunek. Pokaż samochód, który będzie:
• skręcać w prawo;
• skręcać w lewo;
• zawracać;
• jechać prosto.

Razem z rodzicami poćwicz wyznaczanie kierunku ru-
chu samochodu na skrzyżowaniu.
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Jak przechodzić przez jezdnię na skrzyżowaniu

Na regulowanym skrzyżowaniu przechodzimy przez 
jezdnię na zielone światło sygnalizatora świetlnego, któ-
ry znajduje się na przeciwległej stronie. Przy migającym 
zielonym świetle nie możemy już przechodzić.

Szczególnie uważać trzeba na nieregulowanym skrzyżowaniu. 
Przechodzić trzeba w miejscu, gdzie stoi znak „Piesze przejście”. 
Zaczekaj, aż wszystkie samochody przejadą albo zatrzymają się, 
żeby ciebie przepuścić. 

PRACA PRAKTYCZNA

Podzielcie się na dwie grupy: „kierowcy” (otrzymują zabawko-
wą kierownicę) i „piesi”. Poćwiczcie reguły ruchu na nieregulowa-
nym skrzyżowaniu. 

Uczcie się przechodzić jezdnię przy pomocy dorosłych!
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ZWIERZĘTA NAOKOŁO NAS

Z dawnych czasów obok człowieka mieszkają zwierzęta. Ich 
można spotkać na podwórku, w domu, w blokach. 

Obejrzyjcie rysunek i przypomnijcie, jak nazywają się 
“domki” zwierząt.

Połączcie się w pary i opowiedzcie sobie, jakie zwierzę-
ta mieszkają u was. 
Jak się nazywają? 
Za co ich lubicie?
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Jak dbać o zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe potrzebują należytej opieki. Inaczej mogą 
zachorować. Na przykład, macie papugę. Karmić ją trzeba na czas, 
zmieniać wodę, czyścić klatkę. Domowym ulubieńcom trzeba ro-
bić szczepionki u weterynarza.

Zróbcie koło. Podzielcie się na pieski, kotki, koguty i 
prosiaki. Zamknijcie oczy i połączcie się w cztery gru-
py przy pomocy dźwięków, jakimi “rozmawiają” te 
zwierzęta.

W grupach omówcie, jak trzeba doglądać wasze zwie-
rzątko. 
Opowiedzcie to całej klasie.

Zawsze myj ręce po zabawie ze zwierzętami! 
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Reguły zachowania się ze zwierzętami

Niestety, nie każdy domowy ulubieniec jest dobrze wychowany. 
Dlatego, jeżeli chcesz pobawić się z cudzym kotem czy psem, za-
pytaj gospodarza, czy to bezpiecznie. Nie trzeba bawić się z bez-
domnymi zwierzętami. Nawet maleńki kotek może zarazić ciebie 
przez podrapanie. 

Jeżeli na ciebie szczeka bezdomny pies, udawaj, że podnosisz 
kamień albo weź do ręki patyk. Tego wystarczy, ażeby pies ustąpił. 
Odchodź powoli, nie odwracaj się do niego plecami. Jeżeli nastra-
szysz się i zaczniesz uciekać, pies będzie ciebie gonić. 

Opowiedzcie w klasie o wypadkach, w których na ko-
goś z was napadł pies czy podrapał kot. Czy można było 
uniknąć tej sytuacji?
Zapytajcie dorosłych czy napadały na nich zwierzęta i 
jak oni wychodzili z tej sytuacji? 
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Obchodź się łagodnie ze zwierzętami

Zwierzątkom dokuczać 
 to bardzo zła wada.
I piesek ma czucie, 
 choć o tym nie gada.
Kto z pieskiem się drażni, 
 ciągnie go za uszko,
To bardzo niedobre musi 

 mieć serduszko.

Stanisław Jachowicz

Zapamiętaj!

• Nie podchodź do zwierzęcia, które syczy, warczy, szczeka.

• Trzymaj się z daleka od kota lub psa, który je albo coś ochra-
nia, szczególnie swoje dzieci.

• Nie napadaj w żartach na gospodarza psa – zwierzęta żartów 
nie rozumieją. 

• Nie wchodź tam, gdzie napisano „Ostrożnie, zły pies”.

• Powiedz rodzicom i zwróć się do lekarza, jeżeli ciebie ugryzło 
jakieś zwierzę. Ono może być chore albo wściekłe.



100

ODPOCZYNEK NA PRZYRODZIE

Las jest piękny o każdej porze roku. A szczególnie las wiosenny. 
Wszystko dokoła rozkwita, ptasie trele wypełniają cały las. Pamię-
taj jednak, że las nie jest twoim mieszkaniem. Tu można zabłą dzić, 
spotkać dzikie zwierzęta. 

Jakie zwierzęta są na rysunku? 
Kogo z nich boją się mieszkańcy lasu?
Zapytaj dorosłych, jakie dzikie zwierzęta są w waszej 
miejscowości.
Przeczytaj zagadki o ptakach.
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Zagadki o ptakach

Nazywają go 
doktorem, bo wie, 
które drzewo chore.

Powrócił do nas 
z dalekiej strony, 
ma długie nogi 
i dziób czerwony. 

Brzuszek pękaty, 
fraczek czerwony, 
przyleciał do nas 
z północnej strony. 

Powieś jej na sznurku 
kawałek słoniny, 
a będzie ją dziobać
w czasie śnieżnej zimy.

W górach mieszka wielki ptak, 
to jest Polski naszej znak. 
Zobaczysz go kiedyś może. To jest...   

Po błocie człapię 
i pływam po rzece. 
Choć mam ładne skrzydła, 
daleko nie lecę. 

Narysuj dzikie zwierzę, które możliwie spotkałeś na 
wycieczce. 
Zróbcie plakat „Kto w lesie (stepie) mieszka”.
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Idziemy na wycieczkę do lasu

Spacery na przyrodzie – wspaniały odpoczynek dla całej rodzi-
ny. Wybierając się na taki spacer, pamiętaj o dobrym mocnym obu-
wiu i ubraniu, które uchroni cię przed zadrapaniami i kleszczami. 

Pomóżcie Helence i Bogdanowi wybrać odpowiednie 
ubranie dla spaceru na przyrodzie.
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Zasady zachowania się w lesie

Z dużej dziupli wiewióreczki
Wyglądają, jak z bajeczki.
My ich tylko oglądamy,
Rąk do nich nie wyciągamy.

Jeżyk w trawie nam się trafi ł,
Też ominąć go musimy,
Choć się wcale nie boimy.

Nagle zając śmignął w krzaki
Kłapouchy, sprytny taki.
My zwierzęta nie straszymy,
Bo przyrodę my lubimy.

Wg Łesi Wozniuk

Korzystne porady

• Chodź do lasu tylko z dorosłymi.
• Nie rujnuj ptasie gniazda i nory zwierzęce.
• Nie bierz do rąk małe dzikich zwierząt – one mogą przez to 

zginąć.
• Niebezpiecznie głaskać dzikie zwierzę, które nie ucieka. Ono 

może być chore.
• Nie właź do gęstych krzaków – możesz mocno podrapać się, 

albo trafi ć na żmiję.
• Jeżeli spotkasz dzikie zwierzę, ostrożnie odchodź w tym kie-

runku skąd przyszedłeś, bacznie obserwując zwierzę. 
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SAM SOBIE LEKARZ

Gdyby nic nie bolało

Każdy człowiek boi się bólu. Ale właśnie ból informuje nas, że 
organizm ma kłopoty. Wyobraź sobie, że zraniłeś się, a bólu nie 
odczuwasz. Nie zwracasz na ranę uwagi, nie leczysz się. Do rany 
trafi ają bakterie i ona będzie goić się nie dzień–dwa, a może ty-
dzień czy miesiąc. 

Połączcie się w pary. Opowiedzcie kiedy i co was bo-
lało.
• Jak to się stało?
• Co robiłeś?
• Kto ci pomógł?

Jeżeli coś cię boli, powiedz o tym rodzicom.
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Okazanie pierwszej pomocy

Podczas wycieczek rowerowych, jeżdżenia na rolkach, zabaw 
na podwórku trudno uniknąć siniaków i zadrapań. Jeżeli mocno 
uderzyłeś się, przykładaj do bolącego miejsca coś zimnego, siniak 
będzie mniejszy. Zadrapanie – to uszkodzenie skóry. Żeby w to 
miejsce nie trafi ła infekcja trzeba okazać pierwszą pomoc. 

PRACA PRAKTYCZNA

Razem z kolegą poćwiczcie okazanie pierwszej pomocy przy 
niewielkich zadrapaniach. Najpierw jeden będzie „lekarzem”, po-
tem – drugi.

1. Ubierz ochronne 
rękawice. 

2. Przemyj zadrapanie 
pod bieżącą wodą z mydłem.

3. Ranę trzeba zdezynfekować 
dookoła jodyną albo zielonką.

4. Zaklej plastrem antybak-
teryjnym, gdybyś nie miał 
takiego, to zwyczajnym 
plastrem z wstawką z gazy. 
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Uwaga: owady!

W lecie ciężko uchronić się przed komarami. W miejscu użądle-
nia może pojawić się pęcherzyk, który bardzo swędzi. Miejsce to 
trzeba posmarować jodyną albo zielonką. I już nie swędzi. 

Jeżeli nagle poczujesz ostry, piekący ból, zastanów się, czy nie 
użądliła ciebie osa, pszczoła czy trzmiel. 
• Sprawdź, czy w tym miejscu jest żądło. Jeżeli tak, to trzeba go 

wyciągnąć.
• Przemyj zranione miejsce zimną wodą i przetrzyj spirytusem 

lub wodą kolońską. 
• Przyłóż coś zimnego.

Jeżeli opuchlizna zwiększa się i czujesz się coraz gorzej, 
musisz zwrócić się do lekarza.
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Ogłoszenie

Dzieci! My, miejscowe osy,
Bardzo was prosimy
Abyście nas nie drażniły,
Bo tego nie lubimy.
A lubimy my słodycze.
Wy ich też lubicie.
Jedzcież w domu, bo na dworze
Bardzo nas drażnicie.

Piosenka trzmiela

Nie biegajcie, dzieci, boso
Tam, gdzie wonną trawę koszą.
Lubię spać na smacznych ostach.
Mogę żądłem was ugościć.

Smutny kleszcz

Na wycieczkę szły do lasu 
 małe przedszkolaczki
I ubrały się w spodenki 
 na te leśne szlaczki.
Mocne buty, szczelne spodnie,
Bo w nich w lesie jest wygodnie.
Siedzi kleszczek w trawie, czeka.
I na dzieci te narzeka:
– „Mądre dzieci, bo ubrane,
A ja jestem bez śniadania”.

Wg Łesi Wozniuk

Przeczytajcie wiersze. 
Nazwijcie reguły ochrony od ukąszeń owadów.
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Sprawdź siebie

Wytłumacz, dlaczego na tym rysunku przed jednym pieszym 
stoi strzałka, a przed dwoma drugimi – krzyżyk.
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Rozdział 4

ZDROWY DUCH

Smaki i zainteresowania 
(pasje) człowieka

Zasady letniego
odpoczynku

Przyjaciele ze szczególnymi 
potrzebami

Niebezpieczeństwo 
alkoholu
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SMAKI I ZAINTERESOWANIA 
(PASJE)

Każdy ma swój smak i gust
Jak myślisz, dlaczego w sklepach jest tak dużo towarów i arty-

kułów spożywczych? Dlatego, że każdy człowiek ma swój smak i 
gust. Ktoś lubi lody waniliowe, ktoś – czekoladowe albo owocowe. 
Ktoś lubi ubrania w kolorze niebieskim, a ktoś w kolorze białym, a 
jeszcze ktoś w kolorze czerwonym. Dlatego w sklepach towary są 
na każdy gust i smak.

Popracujcie w parach. Opowiedzcie o swoich gustach i 
smakach. Znajdźcie trzy rzeczy w których się zgadzacie 
i trzy rzeczy, w których się różnicie.
Pomyślcie, co oznacza przysłowie „O gustach i smakach 
nie sprzeczają się”.
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Interesy i zainteresowania (pasje)

Ludzie mają nie tylko różne gusty i smaki, lecz także różne za-
interesowania. Zainteresowanie (pasja) – to jest to, co bardzo lu-
bisz robić w swój wolny czas. Ktoś lubi czytać, ktoś – grać na in-
strumentach muzycznych, tańczyć, rysować. Obejrzyjcie rysunek i 
powiedzcie jakie zainteresowania mają dzieci.

PRACA PRAKTYCZNA

1. Zrób rysunek: „Moje zainteresowanie”. 
2. Zróbcie plakat: „Zainteresowania naszej klasy”.
3. Zróbcie wywiad z rodzicami. Jakie mieli zainteresowania w 

waszym wieku, czym pasjonują się teraz. 
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Trudny eksperyment

Ktoś ogląda gwiazdy 
 dużym teleskopem,
Jeszcze ktoś – bakterie –
  małym mikroskopem.
Ja zaś eksperyment 
 taki zrobić chcę
Ile czekolady ja 
 od razu zjem.
Ale kłopot mi wynika 
 i nie byle jaki.
Tata – bank nie fi nansuje 
 eksperyment taki.

Wg Łesi Wozniuk

Opowiedz, jakie zainteresowania opisuje ten wiersz. 
Dlaczego nie podtrzymuje taki eksperyment?
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Smaki, zainteresowania i zdrowie

Niestety, niektóre smaki i zainteresowania mogą zaszkodzić 
zdrowiu. Obejrzyj rysunek i powiedz, jakie smaki i zainteresowa-
nia są korzystne dla zdrowia dzieci, a jakie – nie.

Nazwijcie przykłady zainteresowań, które wzmacniają 
zdrowie. 

Naucz się odróżniać pożyteczne od szkodliwego i zawsze 
wybieraj pożyteczne!
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MAMY WSPÓLNE 
ZAINTERESOWANIA

Świat zainteresowań
Nudzisz się? Nie wiesz co robić, czym się bawić? Spójrz dokoła, 

a zobaczysz, ile ciekawych zajęć na ciebie czeka. Pooglądaj rysun-
ki i opowiedz co robią dzieci. 

Połączcie się w dwie grupy (chłopcy i dziewczynki).
Zapiszcie jak najwięcej swoich zainteresowań. 
Podzielcie to wszystko na trzy grupy: zainteresowania 
chłopców; zainteresowania dziewczynek; wspólne za-
interesowania. 
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Razem weselej

Zainteresowania przynoszą dużo korzyści i zadowolenia, jeżeli 
obok są przyjaciele.

Niech każdy opowie o swoich zainteresowaniach.
Wymieńcie te zainteresowania kolegów, które wam naj-
bardziej się spodobały.

PRACA PRAKTYCZNA

Urządźcie bal talentów i zaprezentujcie swoje zainteresowania: 
Przynieście swoją kolekcję, poczęstujcie własnoręcznie przygoto-
wanym daniem, pokażcie to, co umiecie dobrze robić.
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Przyjaciele ze szczególnymi potrzebami

Obok ciebie mogą mieszkać dzieci ze szczególnymi potrzebami. 
To dzieci ułomne fi zycznie. Chłopcy albo dziewczynki z wadami 
wzroku, słuchu, poruszające się na wózku inwalidzkim. Niektóre 
z nich mogą nawet chodzić z tobą do jednej klasy. Takie dzieci po-
trzebują opieki i wyrozumienia i jak każdy człowiek – szacunku. 

Na następnej stronicy przeczytaj ciekawą historię z fi l-
mu rysunkowego „Wesołki”.
Jak odniesiesz się do tych, kto nie potrafi  zrobić tego, co 
ty robisz bardzo dobrze?
Co będziesz robić widząc jak obrażają słabszego?
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Metalowy nie gra

Na pięknej polanie, pod drzewem siedzieli Krosz, Jeżyk i Bibi. 
– Może w coś pogramy? – zaproponował Jeżyk.
– W koszykówkę – odpowiedział wesoło Krosz.
Najpierw Jeżyk rzucił piłkę, potem Krosz. 
Teraz kolej Bibi, ale Krosz mu zabrał piłkę. Przykro!
– Krosz, dlaczego to robisz? – zapytał Jeżyk.
– A co? Metal nie gra. Przecież on nie taki jak my, to robot. On 

musi liczyć, zadania rozwiązywać. Nasze gry nie dla niego. 
– Może niech Bibi decyduje. 
– A co tu decydować – zaczął Krosz, jak nagle Bibi trafi ł do 

kosza. 
– Dobrze! – krzyknął Krosz – Rzucaj jeszcze raz!
I grali już we trójkę.

Obok ciebie zawsze znajdzie się ktoś, 
z kogo można brać przykład.
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REKLAMA I ZDROWIE

Twoje decyzje

Jesteś drugoklasistą. Potrafi sz podejmować samodzielnie decy-
zje.  Obejrzyj rysunek i powiedz, jakie decyzje musieli podjąć twoi 
rówieśnicy.

Z jaką decyzją zacząłeś dzisiejszy dzień. 
Przypomnij zasady podejmowania poważnych decyzji. 
(s. 74). 
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Reklama i zdrowie

Kiedy nie wiesz co masz kupić, zwracasz się do rodziców albo 
przyjaciół. Czasem kupujesz to co bardzo reklamują. Lecz reklama 
nie jest dobrym doradcą. Ona zachęca do kupowania rzeczy nie 
bardzo tobie potrzebnych, albo artykułów spożywczych, szkodli-
wych dla zdrowia. 

Opowiedz, jak kupiłeś coś pod wpływem reklamy. Czy 
mogłeś obejść się bez tego?

Cel reklamy – sprzedać towar.
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Przeczytaj wiersz „Sergiusz i reklama”
Wymień produkty, które często reklamują. 
Wymień produkty, które rzadko reklamują. 
Które z nich są bardziej korzystne dla zdrowia?

Sergiusz i reklama
Patrzą czipsy na Sergiusza,
Patrzą nań z reklamy.
Wysmażone i chrupiące.
Jak tu się utrzymać!
Może lecieć już do sklepu?
Ale nie ma mamy.
– Kup nas, skosztuj – skaczą czipsy,
Mrugając z reklamy
– My z cebulką i grzybami,
Zjeść się bardzo dobrze damy”
Nagle Sergiusz przypomina,
Co to są reklamy.
Słuchać trzeba nauczyciela,
I tata, i mamy.

Wg Łesi Wozniuk

Dobry towar nie potrzebuje stałej reklamy.
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ALKOHOL I ZDROWIE

Niebezpieczeństwo alkoholu

Alkohol – to substancja, która wchodzi w skład piwa, wina, 
wódki. Alkohol jest niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka. 
Większość awarii i tragicznych wypadków zdarza się pod wpły-
wem alkoholu. 

Obejrzyj rysunek. Na jakie części organizmu najbar-
dziej źle wpływa alkohol.
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Dla dobrej i wesołej zabawy alkohol nie jest potrzebny!

Dlaczego ludzie używają alkohol

Ktoś z dorosłych myśli, że alkohol pomaga bawić się i poprawia 
humor. Lecz dla prawdziwych rozrywek alkohol nie jest potrzebny.

Rozpatrzcie rysunki i nazwijcie to, czym nie wolno zaj-
mować się po użytku alkoholu. 

Jak myślicie, dlaczego?
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Alkohol i dzieci

Szczególnie niebezpieczny jest alkohol dla dzieci. Masa ciała 
dziecka jest o wiele mniejsza od masy ciała dorosłego człowieka.
Dlatego nawet łyk alkoholu może spowodować ciężkie zatrucie u 
dziecka. 

Prawo Ukrainy zabrania sprzedawać alkohol osobom młodszym 
niż 18 lat. Dla obrony dorosłych na każdej fl aszce jest informacja o 
szkodliwym działaniu alkoholu.

Zapamiętaj!

• Alkohol najbardziej jest szkodliwy dla dziecięcego organizmu.
• Jeżeli proponują ci spróbować alkohol, stanowczo powiedz 

„NIE”.
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ZASADY LETNIEGO ODPOCZYNKU

Hura, wakacje!

Skończył się rok szkolny. Przed wami długie trzy miesiące let-
nich wakacji. Musisz ich spędzić wesoło i z korzyścią dla zdrowia. 
Nie musisz jechać gdzieś daleko. Jedz dużo warzyw i owoców, 
pamiętaj o sumiennym myciu, pij dużo wody, przebywaj dużo na 
świeżym powietrzu. 

Korzystne porady
• Baw się tylko w dozwolonych miejscach.
• Unikaj bezludnych miejsc i miejsc niedokończonej budowy.
• Na rowerze, hulajnodze, rolkach możesz jeździć w miejscach 

bezpiecznych od transportu.
• Nie bierz do rąk nieznane ci przedmioty.
• Do lasu, nad rzekę czy jezioro chodź tylko z dorosłymi.

Rodzice zawsze powinni wiedzieć, gdzie ty jesteś.
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Jak opalać się
Morze, piasek, ciepły wiatr
I łaskawe słońce.
My bawimy się, aż hej 
Wcale nie gorąco.
Mruga słońce z góry
„Czy nie szkoda skóry?”
My się słońca nie boimy,
W wodzie się ochłodzimy
Dzień się chyli ku końcowi
Aż tu masz ci, taki traf
Nasza skóra jest czerwona,
Piecze, swędzi, że aż strach.
Jakie rady dacie dzieciom?
Jak się opalacie w lecie?

Wg Łesi Wozniuk

Odczuwszy nudności, zamroczenie, ból skóry, 
powiedz o tym dorosłym.

Korzystne porady
• W upalne dni staraj się większą część czasu spędzać w cieniu.
• Obowiązkowo ubieraj na głowę panamę.
• Noś odzież z lekkich naturalnych tkanin.
• Smaruj otwarte ciało przeciwsłonecznym kremem.
• Opalaj się z rana do 10. godziny i pod wieczór po 16. godzinie.
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DODATKI
Teksty do czytania

Leniwa poduszka*

Maleńka Jarynka musi bardzo wcześnie wstawać do szkoły. Oj, 
jak się nie chce, jak się nie chce. Jakoś wieczorem pyta Jarynka 
dziadka:

– Czemu rano tak nie chce się wstawać? Poradź mi coś, dziadku. 
Jak trzeba spać, żeby rano chciało się wstawać i iść do szkoły.

– Poduszkę masz leniwą – odpowiada dziadek.
– Co mam zrobić, żeby poduszka nie była leniwa?
– Zdradzę ci tajemnicę. Właśnie kiedy nie chcesz wstawać, weź 

poduszkę i wynieś na podwórko, dobrze ją wytrzep kułaczkami – 
ona przestanie lenić się.

– Naprawdę? – ucieszyła się Jarynka – jutro tak zrobię.
Nazajutrz Jarynka znowu nie chce wstawać. Ale trzeba. A naj-

ważniejsze jest nauczyć poduszkę rozumu, wybić z niej lenistwo.
Jarynka szybko wstała, ubrała się, wyniosła poduszkę na po-

dwórko, położyła na ławkę i zaczęła wybijać ją kułaczkami. 
Potem wróciła do domu, położyła poduszkę na łóżko i poszła do 

łazienki. A dziadek siedzi i cichutko uśmiecha się.

Wasyl Suchomłyński

* Do tematu «Reżim dnia».
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Scenariusz inscenizacji na temat czystości*
Wykonawcy: Grześ, Dziewczynka I, Dziewczynka II, Dziew-

czynka III, Chłopiec I, Chłopiec II, Chłopiec III oraz chór złożony 
z dwunastu uczniów.

Rekwizyty: ławka, trzy krzesła, peruka, miska, wiadro z wodą, 
mydło, gąbka, ręcznik, lustro oraz kran (oryginalny lub wycięty z 
tektury).

Dziewczynka I 
(wskazuje na chłopca leżącego na ławce, który na głowie ma 

potarganą i brudną perukę, jest ubrany w krótkie spodenki i bluzę 
założoną na lewą stronę).

Ach, zna go z tego całe miasteczko:
we włosach zawsze ma pełno pierza,
nigdy nie czyści zębów szczoteczką.
Mydła i wody pilnie unika,
co weźmie do rąk, wszystko poplami.
A jak takiego nazwać chłopczyka,
ja wam nie powiem, nazwijcie sami.

 (Jan Huszcza O pewnym chłopczyku)

Wszystkie dzieci śpiewają piosenkę 
"Brudas" – muz. M. Mokrzycki, sł. J. Jesionowski.

Dziewczynka II
Woda mu zbrzydła
Dość już ma szczotki, wstręt ma do mydła.
Od dwóch tygodni już się nie myje,
czarne ma ręce, nogi i szyję.

* Do tematu «Higiena ucznia».
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Poradźcie ludzie, pomóżcie ludzie,
przecież nie można żyć w takim brudzie.

   (Jan Brzechwa Brudas)

Dziewczynka III

Każdy z dala go omija,
Kiedy ten ulicą kroczy,
A on idzie z brudną szyją,
I przechodniów kłuje w oczy.

   (Aleksiej Pysin Pralnia)

Grześ 
(wstaje z ławki, drapie się w rozczochrane włosy peruki i ziewa. 

Rozgląda się wokoło).

Prześcieradło z łóżka spadło,
Odfrunęła kołdra ciepła.
Chcę się napić z szklanki mleka –
Szklanka z rąk mi ucieka!
Chcę herbaty chociaż łyk,
Czajnik też przede mną myk!
Co to znaczy?
Co się stało?
Czemu wszystko dookoła
Pofrunęło i poleciało.

   (Władysław Broniewski Myjdodziur)
Chłopiec I 
(ze szczotką i grzebieniem w ręce).

Grzesio bardzo jest niedbały,
Ma nie włosy, tylko kudły
Potargane, rozczochrane:
To są rzeczy niesłychane.
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Raz się uczesz, raz przynajmniej.
Masz tu szczotkę, masz tu grzebień,
Musisz zacząć dbać o siebie.

  (Jan Brzechwa Grzebień i szczotka)

Chłopiec II 
(z lusterkiem w ręku).

Ach, ty brzydki, ach, ty wstrętny,
Ach, ty nieumyte prosię.
Jesteś czarny jak kominiarz.
Spójrz w lusterko, przyjrzyj no się.

Grześ (spogląda w lustro i mówi głośno do siebie).

Szyja brudem zarośnięta,
Zaplamiona atramentem.
Ręce czarne, takie ręce,
Że się wszystko ich wyrzekło.

Chłopiec I 
(z kranem w dłoni).

Jestem Wielki Myjdodziur,
W całym świecie znany kran.
Umywalni wszelkich wzór,
Szczotek, gąbek Wódz i Pan –
Niechaj tylko tupnę noga,
Zaraz tutaj tłum żołnierzy moich wbiegnie:
Umywalnie, krany, miski –
I brudasa buch do Wisły –
Tam ci dobrze głowę zmyją.
(Stuka trzy razy w kran, na scenę wchodzą cztery dziewczynki 

niosące mydło, dużą szczotkę, gąbkę i ręcznik. Z wiadra do miski 
wlewają wodę, następnie zbliżają się do chłopca – brudnego Grze-
sia).
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Chór 4 dziewczynek
Myjmy, myjmy kominiarza,
Brud zmywajmy z rąk i z twarzy,
Myjmy, myjmy go co sił,
By kominiarz czysty był!
Mydłem, mydłem
Namydlijmy go zawzięcie,
Zmyjmy z szyi ten przebrzydły
Czarny ślad po atramencie.

  (Władysław Broniewski Myjdodziur)

Wszystkie dzieci na scenie śpiewają piosenkę 
"Kąpiel" – muz. i sł. B. Forma

Grześ 
(Grześ jest umyty i starannie uczesany. Ubrany jest w czystą 

odzież).
Spodnie do mnie powróciły,
Zeszyt sfrunął mi do rąk.
A rachunki i czytanki
Tańczą przy mnie, że aż miło.

Chłopiec II 
(z kranem w dłoni, zwraca się do Grzesia).
Teraz to cię lubię, chwalę –
Dzieciom wskażę jako wzór.
Trzeba chodzić z czysta twarzą,
Myć się co dzień skoro świt,
A brudasom – kominiarzom
Hańba, wstyd!
Hańba, wstyd!
  (Władysław Broniewski Myjdodziur)
Chłopiec III
Kto o krzepkie zdrowie dba,
Ten się myje długo co dzień
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Mydłem, szczotką w zimnej wodzie.

  (Julian Tuwim Raz - dwa - trzy)
Chór
Niechaj żyje, niechaj żyje
Mydło, co nas co dzień myje,
Gęsty grzebień, szczotka, gąbki,
Pasta, która czyści ząbki.
Kąpmy się nieustannie,
I w oceanie, i w wannie.
Zawsze i wszędzie –
Wodzie chwała niech będzie.

  (Władysław Broniewski Myjdodziur)

Każdy po sobie sprząta

W naszym domku, w czterech kątach, 
Każdy sam po sobie sprząta. 
Pierwszy kącik jest Elżbietki, 
Która właśnie sprząta kredki. 
Drugi kącik jest Agatki: 
Chowa szmatki do szufl adki. 
Trzeci kącik jest Rozalki, 
Która sprząta pokój lalki. 
W czwartym kącie, w kącie Janki, 
Ktoś wycinał wycinanki. 
Na podłodze, koło szafki, 
Ktoś rozrzucił jakieś skrawki, 
Ktoś zostawił klej otwarty 
W zaśmieconym kącie czwartym... 
Kto tu sprzątnie, moje dzieci? 
Oczywiście, ten, kto śmiecił!

   Maria Terlikowska
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Drogie dzieci

W mym liściku o jedno was proszę,
żebyście się co dzień myły, 
bo brudnych nie znoszę.
Czy pod studnią, czy na misce,
w rzece, czy w sadzawce,
ale myć się! Bo przyjadę 
i sam wszystko sprawdzę!
Myć się dzieci, myć do czysta
chłopcy i dziewczynki,
bo inaczej powiem żeście
nie dzieci, lecz świnki!
Trzeć się mydłem, gąbką, szczotką,
w misce, w nurtach rzeczki!
Bądźcie czyste! 
Z poważaniem – Autor tej książeczki.

    Julian Tuwim
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Słowniczek

Dezynfekcja – wyniszczenie bakterii przy pomocy jodyny i 
innych środków dezynfekcyjnych.

Epidemia – szybkie rozpowszechnienie się chorób infekcyj-
nych.

Etykieta stołowa – zasady zachowania się przy stole.

Ewakuacja – zorganizowane wyprowadzanie ludzi z niebez-
piecznego terenu.

Kwarantanna – zamykanie szkół w czasie epidemii grypy 
oraz inne zabiegi antyinfekcyjne.

Mikroskop – przyrząd, który powiększa setki albo tysięcy 
razy.

Odporność – zdolność organizmu  bronić się przed infekcją.

Stomatolog – lekarz, który leczy zęby. 

Szczepienie (wakcynacja) – procedura medyczna, chroniąca 
przed zakażeniem najbardziej niebezpiecznymi infekcjami.

Warta – ochrona wojskowa.

Weterynarz – lekarz, który leczy zwierzęta.

Witaminy – korzystne dla zdrowia substancje, zawarte w wa-
rzywach, owocach i innych produktach.

Wysypka – pęcherzyki na skórze, mogą świadczyć o choro-
bie infekcyjnej.
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