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Drogi przyjacielu!

Oto trzymasz w ręku podręcznik „Podstawy zdro-
wia” dla klasy 3. On będzie Twoim pomocnikiem w 
szkole i w domu. Nauczy Cię odróżniać sytuacje bez-
pieczne od zagrażających, podejmować wyważone de-
cyzje. Poznasz, co jest korzystne, a co szkodliwe.

Wiesz już, że lekcje z podstaw zdrowia są bardzo 
ciekawe i potrzebne. Na tych lekcjach będziesz brać 
udział w grach i zabawach ruchowych, pracować w pa-
rach i w grupach, omawiać różne sytuacje życiowe i 
pracować nad projektami. 

Życzymy Ci wiele zdrowia i sukcesów w nowym 
roku szkolnym. 

Autorzy
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Znaki umowne

Zadanie wstępne

Praca indywidualna

Praca w grupach lub w parach

Zadanie twórcze

Inscenizacja

Gra ruchowa

Przeczytaj

Praca domowa

Znaczenie wyrazów, wyróżnionych taką kursywą, podano w słow-
niczku na stronie 156.
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Wstęp 

ZDROWIE CZŁOWIEKA

Zdrowie i rozwój 

Źródła zdrowia

Zdrowy tryb życia
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§ 1. ZDROWIE I ROZWÓJ

Znowu razem

Minęły wakacje. Wróciliście do szkoły wypoczęci, radośni. 
Stęskniliście się za szkołą i kolegami.

Gra „Prawda czy nie”: jeden z uczniów staje przed 
klasą, a inni zadają mu pytania o lecie. Na dwa pytania 
trzeba odpowiedzieć prawdę, a na jedno – nieprawdę. 
Uczniowie zgadują, które odpowiedzi są prawdziwe, 
a które – nie.
Dobierzcie się parami. Pokażcie za pomocą pantomi-
my, co nauczyliście się robić w lecie.
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Wskaźniki zdrowia

Podzielcie się na dwie grupy. Pierwsza grupa wyko-
nuje pracę plastyczną, ilustrującą portret zdrowego 
człowieka, a druga – chorego. 
Przedstawcie swoje rysunki w klasie.
Jakie oznaki dobrego zdrowia i objawy niedomagania 
wymieniliście?
Zapiszcie je na tablicy.
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A ja rosnę
Gdybym była całkiem mała,
To bym wsiadła do sandała
I pływała po kałuży
I nie bałabym się burzy.

Gdybym wcale nie urosła
Miałabym z zapałek wiosła
I robiłabym co chciała
Gdybym była całkiem mała.

Ref.: 
A ja rosnę i rosnę
Latem, zimą, na wiosnę
I niedługo przerosnę
Mamę, tatę i sosnę.

Gdybym była całkiem mała
To w kieszeni bym sypiała
I chowała do poduszki
Sny malutkie jak okruszki.

Gdybym wcale nie urosła
To bym sobie od was poszła
Po malutku, po cichutku
Do krainy krasnoludków.

Ref.: 

(Piosenka zespołu Fasolki „A ja rosnę i rosnę”)

Wyjaśnij znaczenie podanych przysłów: 
Kto zdrowia nie szanuje, ten na starość żałuje.
Młodym będąc, pomnij, że starym zostaniesz. 
Zdrowie to najcenniejszy skarb.

Organizmy żywe rosną i rozwijają się.
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Rozwijam się

W miarę dorastania dziecko zdobywa coraz to nowe doświad-
czenia. To znaczy, że ono rozwija się. 

Przeczytaj opowiadanie „Jak Marysia wydoroślała”.
Jak sądzisz, czym (oprócz wzrostu) dorośli różnią się 
od dzieci?

Jak Marysia wydoroślała

Mała Marysia chciała szybko wydorośleć, lecz nie wiedziała, 
jak to zrobić. I w mamy butach chodziła, i układała fryzurę w 
stylu cioci, i korale przymierzała. Nawet zegarek na rękę zakła-
dała.

Pewnego razu Marysia postanowiła pozamiatać podłogę. 
Mama się zdziwiła:

– Marysiu! Czyżbyś doroślała?
Kiedy zaś Marysia umyła naczynie, zdziwił się również tata i 

powiedział:
– Nie zauważyliśmy, że nasza Marysia wydoroślała. Ona po-

traf i nie tylko pozamiatać, ale i naczynie umyć.
Teraz o małej Marysi wszyscy mówią, że wydoroślała.

(E. Permiak)

Odpowiedzialność – cecha postępowania dorosłego 
człowieka.
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Obserwowanie wzrostu i rozwoju

Obserwować zmiany zachodzące w Twoim organizmie po-
może Ci prowadzenie dzienniczka. Będziesz też potrzebować 
długopisu, ołówka, centymetra krawieckiego, wagi i aparatu fo-
tograficznego.
1. Raz w miesiącu waż się i mierz. Zmierz 

swój wzrost w następujący sposób: stań tak, 
by plecami przylegać do futryny drzwi. Do-
suń ekierkę do futryny i zaznacz, na jakiej 
wysokości opiera się o twoją głowę. Zmierz 
centymetrem krawieckim tę odległość do 
podłogi.

2. Aby obserwować jak rośniesz, rób często 
zdjęcia. Będziesz mieć wspomnienia.

3. Rozwijaj swoją osobowość. Czytaj książki, 
oglądaj dobre filmy, rozmawiaj z ciekawymi 
ludźmi.

4. Wyniki obserwacji zapisuj w dzienniczku.

Obserwując swój wzrost i rozwój,  
nauczysz się dbać o zdrowie.
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PRACA PRAKTYCZNA

Gdy lekarz bada chorego, sprawdza częstość skurczów serca, 
czyli tętno. Skurcze serca umożliwiają ruch krwi w naczyniach 
krwionośnych. Zbyt szybkie tętno może być objawem choroby 
lub następstwem wysiłku.

Ty też możesz nauczyć się mierzyć częstotli-
wość skurczów serca. Do tego będzie Ci potrzebny  
sekundnik.

• Trzema palcami jednej ręki dotykamy tętnicy na 
nadgarstku drugiej ręki.

• Po wyczuciu uderzeń, liczymy je przez 1 minutę.
Prawidłowe tętno dla dziecka w Twoim wieku – 80–90 ude-

rzeń na minutę. Po wysiłku fizycznym ilość uderzeń tętna może 
być zwiększona, ale po kilku minutach wraca do normy. 

Zbyt szybkie tętno może być objawem choroby.

170–180 
uderzeń na minutę 

80–90 
uderzeń na minutę 
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§ 2. ŹRÓDŁA ZDROWIA

Środowisko przyrodnicze

Pola, góry, morza, rzeki, stepy i lasy, a także zwierzęta, ptaki, 
owady – wszystko to jest środowiskiem przyrodniczym. Wspól-
nie z kolegami wykonaj następujące polecenie.

Wróć pamięcią do najpiękniejszych miejsc, które 
kiedykolwiek zwiedziłeś. Usiądź wygodnie, zamknij 
oczy i udaj się w podróż do tego miejsca. Rozejrzyj 
się dookoła:
• Co widzisz (rzekę, morze, góry, las, step...)?
• Co słyszysz (śpiew ptaków, szelest liści, szum 

fal...)?
• Jakie zapachy odczuwasz (zapach kwiatów, sko-

szonej trawy, sosnowego lasu...)?
Po kolei opowiedzcie, co zobaczyliście i odczuli-

ście podczas tej „podróży”.

Pola i góry, morza i rzeki, rośliny i zwierzęta, które Cię 
otaczają, nazywamy środowiskiem przyrodniczym.
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Przyroda i zdrowie

Człowiek jest cząstką przyrody (środowiska). Aby być zdro-
wym, należy oddychać czystym powietrzem, pić źródlaną wodę, 
spożywać naturalne produkty, hartować swój organizm.

Przypomnij sobie, jak można hartować organizm za 
pomocą przyrody (słońca, powietrza, wody). 
Jakie znacie zagrożenia ze strony sił przyrody (upał, 
huragan, piorun, gołoledź, bakterie...)?

Dlaczego należy chronić przyrodę

Przyroda – nasz wspólny dom. Powinniśmy o niego wszyscy 
dbać. Każdy rzucony na ziemię papierek, butelka czy plastikowa 
torebka zanieczyszczają środowisko, zmieniają piękny widok na 
wysypisko śmieci. Chroniąc przyrodę, możemy zmienić naszą 
Planetę na kwitnący sad.

„Polny kwiatek na wietrze się kłania.
I zaprasza do wąchania, oglądania.
Nawet mniszek uśmiecha się do nas.
Gdy przekwitnie, 
 w białej głowie ma nasiona.
Po co zrywać, by rzucić za chwilę?
Niech mieszkają 
 w kwiatkach żuki i motyle”.

(B. Lewandowska)

Co możesz zrobić dla ochrony przyrody?

Przyroda – źródło naszego zdrowia.  
Chroń przyrodę!
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Środowisko społeczne

Od urodzenia towarzyszą Ci rodzice, dziadkowie, bracia i sio-
stry, wychowawcy, nauczyciele. To właśnie im zawdzięczasz to, 
czego się nauczyłeś. Wszyscy ci ludzie należą do Twego środo-
wiska społecznego.

Rozpatrz rysunek i powiedz, kto należy do Twego naj-
bliższego otoczenia.
Z kim ze swego środowiska społecznego obcujesz co-
dziennie, od czasu do czasu, rzadko, nigdy?
Kto z tych osób dba o Twoje zdrowie?
Jak oni to robią?

Środowisko społeczne – to ludzie,  
którzy Cię otaczają.
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Środowisko społeczne i zdrowie

Nasze zdrowie zależy od stosunków z innymi ludźmi. Niepo-
rozumienia, kłótnie, bójki psują humor i szkodzą zdrowiu. Nato-
miast troska, miłość, szacunek darują radość i sprzyjają zdrowiu.

Sekret
Kiedy jesteś sam jak palec, sam jak palec,
Świat wygląda dość ponuro i paskudnie,
Bo o smutki, bo o smutki 
 dużo łatwiej.
A o radość, a o radość 
 znacznie trudniej.
Kiedy jesteś wśród przyjaciół, 
 to wiadomo,
W trudnych chwilach 
 na drugiego możesz liczyć,
Bo jak nawet skrzydła 
 trochę Ci oklapną,
To przyjaciel własnych skrzydeł 
 w mig pożyczy.
Najlepiej razem, 
 najlepiej razem
Cieszyć się książką, 
 piosenką, obrazem,
I z przyjacielem dzielić każdą myśl.
Najlepiej razem, zawsze razem – tak jak dziś.

(„Najlepiej razem” Wanda Chotomska)

Wyjaśnij znaczenie podanych przysłów: 
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Przyjaźń wymaga wzajemnego szacunku i troski.
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§ 3. ZDROWY TRYB ŻYCIA

Nawyk i zdrowie

Nawyk – zautomatyzowana czynność, którą nabywa się w 
wyniku ćwiczenia. Każdy człowiek ma swoje nawyki. Są nawy-
ki dobre i złe. 

Staranne składanie ubrań, czyszczenie wieczorem obuwia, 
sprzątanie miejsca pracy – wszystko to pomaga dbać o porzą-
dek, lepiej wykonywać zadania domowe i cieszyć rodziców. To 
są dobre nawyki.

Nawyk późnego chodzenia spać, spóźniania się, odkładania 
wszystkiego na potem, rozrzucania rzeczy jest powodem zde-
nerwowania i uwag ze strony rodziców. Takie nawyki szkodzą 
zdrowiu. Nazywamy je nawykami szkodliwymi (złymi).

Spośród podanych nawyków wybierz te, które są 
korzystne dla zdrowia: hartowanie, mycie zębów, 
obgryzanie paznokci, kłamanie, gimnastyka 
poranna.
Jakie jeszcze znasz dobre i złe nawyki? Podaj 
przykłady. 
Kto z bohaterów bajek czy postaci literackich ma do-
bre, a kto – złe nawyki?
Wyjaśnij znaczenie podanych przysłów:

Nawyk to druga natura człowieka.
Kłamstwo jest złym nawykiem.

Nawyki są dobre i złe.
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Rozpatrz rysunek i odpowiedz na pytania na końcu 
strony.

Kto z dzieci ma więcej dobrych nawyków? Jakich?
Jak te nawyki mogą wpłynąć na ich zdrowie i osią-
gnięcia w nauce?

Halinka pakuje tornister wieczorem.
Michał robi to rano.

Po obudzeniu się Michał jeszcze pół godziny drzemie.
Halinka natomiast od razu wstaje i robi gimnastykę poranną.

Potem Halinka bierze prysznic, myje zęby, ubiera się i z apetytem je 
śniadanie. A Michał w pośpiechu pakuje tornister i dlatego często nie 

zdąża zjeść śniadania, więc idzie do szkoły głodny.
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Zdrowy tryb życia

Uprawiasz zdrowy tryb życia, jeśli masz następujące nawyki:
• dbasz o swoje ciało – myjesz się, jesz, ćwiczysz, hartujesz 

swój organizm;
• właściwie planujesz codzienne zajęcia;
• znajdujesz wspólny język z innymi ludźmi: dorosłymi i ró-

wieśnikami;
• podejmujesz wyważone decyzje i masz dobry humor.

Zdrowie człowieka zależy od jego trybu życia.
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PRACA PRAKTYCZNA

Podzielcie się na grupy. Odpowiedzcie na pytania i 
ułóżcie zasady zdrowego trybu życia.

Higiena
• Kiedy należy myć ręce?
• Ile razy dziennie należy myć zęby?
• Jak często należy odwiedzać stomatologa?
• Kiedy należy brać prysznic?
• Jakich środków higieny nie wolno pożyczać nawet kolegom?

Żywienie
• Ile razy dziennie należy jeść?
• Ile świeżych owoców i warzyw należy zjadać codziennie?
• Ile należy zjadać produktów mlecznych?
• Jakie produkty można jeść rzadko i w niewielkich ilościach?
• Jakich produktów nie należy spożywać?

Aktywność ruchowa 
• Jakie rodzaje sportu są korzystne dla zdrowia?
• Co należy wykonywać rano?
• Jakie ćwiczenia pomogą pokonać zmęczenie podczas lekcji?
• Jakie gry na świeżym powietrzu są korzystne?

Hartowanie 
• Czy dzieci mogą hartować swój organizm samodzielnie?
• Jakie czynniki przyrody pomagają w hartowaniu organizmu?
• Jakie znasz sposoby hartowania organizmu?
• Kiedy należy zaprzestać hartowanie?
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Rozkład dnia
• Ile godzin na dobę powinno spać dziecko?
• Ile razy dziennie należy spożywać posiłki?
• Ile godzin dziennie należy przebywać na świeżym powietrzu?
• Jak długo można oglądać telewizję lub grać na komputerze?
• O której godzinie należy kłaść się spać? 

Komunikowanie się
• Jakie znasz zwroty grzecznościowe?
• Jakie znasz zasady uprzejmości?
• Kto wychowuje dzieci i uczy je dobrych manier?
• Co należy zrobić, jeśli niechcący kogoś obrazisz?

Wyważone decyzje 
• Jakie nawyki pomagają unikać niebezpiecznych sytuacji?
• Jaka zasada pomada podjąć odpowiednią decyzję?
• Co należy zrobić przed tym niż podjąć jakiekolwiek działanie?
• Jakich skutków należy unikać?
• Do kogo należy zwrócić się, jeśli nie wiesz, jak postąpić?

Dobry humor
• Co człowiek może odczuwać w różnych sytuacjach?
• Jakie uczucia są przyjemne i korzystne dla zdrowia?
• Co można zrobić, jeśli jest Ci smutno lub nudno?
• Jakie gry poprawiają humor?
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Zadania podsumowujące

1. Skopiuj tę stronicę.
2. Przeczytaj listę nawyków.
3. Zaznacz odpowiednie rubryki.
4. Jakich nawyków masz więcej: dobrych czy złych?
5. Zastanów się, jak można się pozbyć złych nawyków?

Nawyk Dobry Zły Mój
Mycia zębów rano i wieczorem
Mycia rąk przed jedzeniem
Jedzenia brudnymi rękami
Garbienia się
Chodzenia i siedzenia prosto
Obgryzania paznokci, ołówków
Spóźniania się
Przychodzenia na czas
Mówienia prawdy
Kłamania
Kładzenia rzeczy na miejsce
Rozrzucania rzeczy, zabawek
Pomagania dorosłym 
Rozrzucania śmieci
Składania tornistra wieczorem
Składania tornistra rano
Jedzenia słodyczy przed obiadem
Jedzenia słodyczy na deser
Codziennego spożywania warzyw i owoców
Preferowania żywności typu „fast food”
Spania przy otwartym oknie
Ubierania się zbyt ciepło
Płakania z byle powodu
Szukania we wszystkim pozytywu



22 23

Rozdział 1 

ZDROWE CIAŁO

Zdolność do pracy i zdrowie

Higiena odzieży i obuwia

Wypoczynek czynny

Jak uniknąć przeziębienia

Zdrowe odżywianie
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§ 4. Zdolność do pracy i zdrowie 

Praca – świadoma czynność polegająca na wkładanym przez 
człowieka wysiłku aby osiągnąć celu. Przysłowie ludowe mówi: 
„Bez pracy nie ma kołaczy”, „Kto latem pracuje, zimą głodu nie 
poczuje”, „Kto się do pracy leni, nie wart jeść pieczeni”.

Jakie zawody wykonują osoby przedstawione na ob-
razkach?
Które zawody wymagają pracy fizycznej, a które – 
umysłowej?
Co jest podstawową pracą ucznia?

Zdolność człowieka do pracy 
zależy od stanu jego zdrowia.
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Rytmy przyrody i zdrowie

W przyrodzie istnieje wiele rytmów: dobowe, sezonowe i inne. 
Na przykład rano słońce wschodzi, a wieczorem – zachodzi. 
Organizmy żywe podporządkowują się temu rytmowi. Rośliny 
otwierają i zamykają kwiaty. U zwierząt jest to okres snu i 
czuwania. Nasz organizm też żyje według tego „zegarka”.

Każdego dnia rano słońce wschodzi, a wieczo-
rem – zachodzi. Ty też rano budzisz się, a wieczo-
rem zaczynasz ziewać. Odchylenia od tego „zegar-
ka” szkodzą zdrowiu. Jeśli człowiek nie śpi w nocy, 
to w dzień ma problemy ze skupieniem uwagi. Jego 
zdolność do pracy maleje, pogarsza się pamięć, on 
odczuwa zawroty głowy, może zemdleć.

Dobierzcie się parami. Przypomnijcie sobie noc, kie-
dy nie spaliście.
Opowiedzcie, dlaczego tak się stało, jak się czuliście 
następnego dnia.
Jakie wnioski możesz wyciągnąć?

Rozkład dnia i zdolność do pracy

Uwzględnianie rytmów przyrody pozwala prawidłowo ułożyć 
rozkład dnia i zwiększyć wydajność pracy.

Nie zapominaj, aby rano zjeść śniadanie! Ono pobudza układ 
trawienny, dostarcza organizmowi energii i korzystnie wpływa 
na zdolność koncentracji podczas zajęć szkolnych.

Największa wydajność pracy ucznia jest od godziny 10.00 do 
12.00. W tym czasie mózg intensywnie pracuje. Dzięki temu nie 
będziesz mieć problemów z zapamiętywaniem.

Organizmy żywe podporządkowują się rytmowi przyrody.
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Około godziny 13.00 wzmagają się procesy trawienia. Pora na 
obiad. Po obiedzie wydajność pracy maleje, dlatego warto trochę 
odpocząć.

Od godz. 15.00 do 18.00 zdolność do pracy wzrasta. W tym 
czasie należy odrobić lekcje, a potem udać się na trening.

Kolacja powinna być lekkostrawna, ponieważ wieczorem 
proces trawienia spowalnia się. Należy iść spać o 21.00 – szybko 
zaśniesz i dobrze odpoczniesz.

Ułóż swój rozkład dnia z uwzględnieniem rytmów 
przyrody.

Uwzględnianie rytmów przyrody  
sprzyja zdrowiu i zdolności do pracy.
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Oświetlenie miejsca pracy

Lekcje należy odrabiać przy świetle dziennym lub przy odpo-
wiednim oświetleniu sztucznym.

Na nieodpowiednie oświetlenie organizm reaguje jak na 
mrok: zmniejsza się zdolność do pracy, pojawia się senność. Ono 
ma negatywny wpływ na naszą postawę i wzrok, ponieważ wy-
musza, aby się nisko nachylać nad zeszytem czy książką. Zbyt 
jaskrawe oświetlenie też jest szkodliwe, ponieważ dodatkowo 
nadweręża oczy.

Wspólnie z rodzicami sprawdź, czy Twoje miejsce 
pracy jest odpowiednio oświetlone:
• Biurko należy ustawić bokiem do okna, by światło 

padało z lewej strony, jeśli piszesz prawą ręką lub 
z prawej, jeśli piszesz lewą;

• Lampa bez abażuru oślepia. Wybieraj lampę z ma-
towym abażurem zielonego lub żółtego koloru. 

Zadbaj o odpowiednie oświetlenie swego miejsca pracy.
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PRACA PRAKTYCZNA

Aby zachować wysoką zdolność do pracy, po 30–50 minutach 
zajęć należy zrobić przerwę. Zapoznaj się z ćwiczeniami, które 
dodadzą Ci energii, pomogą się skupić, poprawią zdolności ma-
tematyczne i twórcze.

Huśtawka
Usiądź na macie, zegnij nogi w 

kolanach i obejmij je rękami. Lek-
ko przetocz się na plecy. Następnie 
przetocz się w prawo, odepchnij 
się lekko łokciem i zrób przetocze-
nie na drugą stronę. Zrób też kilka 
przetoczeń do przodu i do tyłu. 

Ćwiczenie rozciągające
Stań równo. Prawą ręką przy-

trzymaj łokieć lewej ręki za głową. 
Powtórz to samo z drugą ręką.

Lustrzane rysunki
Stań równo i wyobraź sobie, że 

przed tobą jest tablica, a w obydwu 
rękach trzymasz kredę. Dwiema rę-
kami jednocześnie zacznij rysować 
lustrzane rysunki. Należy je nary-
sować w górnej i dolnej części ta-
blicy.

Po 30–50 minutach ćwiczeń zrób przerwę.
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§ 5. Wypoczynek czynny

Wypoczynek czynny – to sposób spędzania czasu wolnego 
związany z ruchem. Jedni lubią jazdę na rowerze, inni – spacery 
na świeżym powietrzu, wycieczki. Ktoś lubi grać w piłkę nożną, 
badmintona, inni – gry ruchowe. 

Za pomocą schematu nazwij formy wypoczynku 
czynnego.
Po kolei opowiedzcie o swojej ulubionej formie wy-
poczynku czynnego.

Wypoczynek czynny jest ważną częścią życia.
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Ruch i zdrowie 

Umiarkowane obciążenia fizyczne są korzystne dla zdrowia. 
One pozwalają usunąć napięcie i poprawiają humor.

Podczas ruchu serce bije szybciej, przyspiesza się krwiobieg 
i pogłębia się oddech. Bieg, skoki, pływanie trenują mięśnie, 
kształtują postawę, a nawet pomagają szybciej urosnąć.

Ułóż opowiadanie według obrazka: 1) jaka pora roku 
jest przedstawiona na obrazku; 2) co robią dzieci; 
3) czy odpoczynek dzieci jest bezpieczny.

• Jak nazywają się dróżki przeznaczone dla rowe-
rzystów?

• Gdzie w Twojej miejscowości można nauczyć się 
jeździć na wrotkach, skateboardzie, rowerze?

Czynny wypoczynek sprzyja zdrowiu.
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Bezpieczeństwo podczas uprawiania sportu

Zapytaj tego, kto znalazł się w niebezpiecznej sytuacji 
podczas jazdy na rolkach, skateboardzie lub rowerze:

• Gdzie to się stało?
• Co spowodowało niebezpieczną sytuację?
• Czym to się skończyło?
• W jaki sposób można było uniknąć zagrożenia?

Przynieś z domu środki ochrony indywidualnej stoso-
wane podczas uprawiania aktywnych rodzajów sportu.
Pokaż, jak należy je ubierać.

Podczas uprawiania aktywnych rodzajów sportu  
zakładaj kask i inne środki ochrony.
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Ból mięśni

Czasami po treningu lub jeździe na rowerze czy rolkach boli 
całe ciało. Jest to spowodowane zbytnim obciążeniem mięśni. 
Nie lękaj się – po kilku dniach ból ustąpi i znów będziesz swo-
bodnie się poruszać. Poprawi samopoczucie ciepła kąpiel i roz-
cieranie ręcznikiem.

Czasami podczas biegu, skoków czy po prostu we śnie mo-
żesz poczuć silny ból nogi. To skurcz. Wynika on z tego, że mię-
śnie raptownie kurczą się i nie potrafią się rozkurczyć.

Gdy poczujesz skurcz, lekko pociągnij za duży palec nogi. 
Postaraj się rozluźnić nogę. Jeśli Ci się  przydarzyło to w wo-
dzie, szybko wyjdź na brzeg. Poproś o pomoc.

Odczuwszy ból mięśni,  
powiedz o tym dorosłym.
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§ 6. HIGIENA ODZIEŻY I OBUWIA

Tradycje i współczesność

Z dawien dawna odzież chroni przed upałami, chłodem, de-
szczem, śniegiem i uszkodzeniami ciała. Każdy naród ma swój 
tradycyjny strój. 

• Jakie znasz elementy ludowego stroju ukraiń-
skiego?

• Jaki strój ludowy noszą kobiety i mężczyźni w 
Twej miejscowości?

• Jakie elementy tradycyjnego  stroju pozostały we 
współczesnym ubraniu?

• Połączcie się w pary i opowiedzcie jeden drugiemu 
o swoim ulubionym ubraniu.

Każdy naród ma swój tradycyjny strój.



32 33

Odzież i zdrowa skóra

Ciało człowieka pokryte jest elastyczną błoną – skórą. Z ze-
wnątrz ona jest gładka. Jeśli jednak rozpatrzymy skórę pod lupą, 
zobaczymy pory, przez które wydziela się pot. Są to gruczoły 
potowe. Istnieją też malutkie gruczoły, które wydzielają łój, za-
pobiegający wysychaniu skóry. Są to gruczoły łojowe.

Podczas upałów, zabaw ruchowych skóra wydziela pot, który 
ochładza ciało i zapobiega jego przegrzaniu. Na kurzu, zmiesza-
nym z łojem i potem, rozmnażają się drobnoustroje. Może to po-
wodować stany zapalne skóry. Czysta, miękka odzież wchłania 
wydzieliny i chroni skórę.

• Jakie ubranie wkładamy na noc?
• Jak nazywa się ubranie noszone podczas lekcji wy-

chowania fizycznego?
• Dlaczego należy przebrać się zaraz po przyjściu ze 

szkoły?
• Jakie znasz rodzaje odzieży wierzchniej?

Czysta odzież jest ochroną skóry.

gruczoł łojowy

gruczoł potowy
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Jak dbać o odzież

Odzież z bawełny jest miękka i przyjemna na dotyk, dobrze 
wchłania pot. Dlatego właśnie z bawełny produkuje się bieliznę. 
Codziennie należy zmieniać bieliznę i skarpety. Do spania prze-
bieraj się w piżamę.

Odzież  bawełniana dobrze grzeje. Z bawełny produkuje się 
odzież wierzchnią, wyroby dziewiarskie, mundurek szkolny. 
Taka odzież wymaga suchego czyszczenia lub delikatnego pra-
nia. Po przyjściu ze szkoły nie zapomnij przebrać się, wyczyścić 
i powiesić mundurek. 

Odzież sportowa często jest produkowana ze sztucznych tka-
nin. One są jaskrawe, lekko je pielęgnować. Odzież sportową 
należy prać po każdym treningu.

Odgadnij zagadkę:
Włosy ma na jeża
równo przystrzyżone,
pracę przy ubraniu
wciąż ma zapewnioną.

(szczotka do ubrań)

Ucz się samodzielnego dbania o swoją odzież i obuwie.
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Higiena obuwia

Obuwie powinno być wygodne i mieć odpowiedni rozmiar. 
Za ciasne obuwie może prowadzić do zniekształcania się stóp. 
Za duże obuwie może być przyczyną otarcia na stopach.

Po przyjściu do domu brudne obuwie należy umyć, a mokre – 
wysuszyć przy temperaturze pokojowej. Aby zachować formę 
obuwia, włóż do środka zmiętą gazetę.

Nie należy chodzić w tym samym obuwiu na ulicy i w domu, 
w szkole i na lekcjach wychowania fizycznego.

Jakie obuwie nosimy latem, zimą, w domu, na ulicy, 
w suchą i deszczową pogodę?
Rozpatrz obrazki i pomóż dzieciom wybrać odpo-
wiednie obuwie. 

Obuwie powinno być wygodne  
i mieć odpowiedni rozmiar.
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§ 7. JAK ZAPOBIEC PRZEZIĘBIENIOM

Jak oddychamy

Aby żyć, ludzie powinni oddychać. Człowiek nie może prze-
żyć bez powietrza nawet kilku minut.

Wstrzymaj oddech i sprawdź to za pomocą sekundni-
ka lub zegarka ze strzałką sekundową. Jak długo uda-
ło Ci się nie oddychać?

Kiedy robimy wdech, powietrze trafia do płuc. Tu 
zachodzi pobieranie tlenu i oddawanie dwutlenku węgla. Krew 
roznosi tlen po całym organizmie.

Bez powietrza człowiek nie może przeżyć  
nawet kilku minut.
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Korzystne i szkodliwe mikroorganizmy

W powietrzu, w wodzie, na ziemi  istnieje ogromna liczba 
drobnoustrojów: bakterii i wirusów. Są wśród nich takie, które 
sprzyjają człowiekowi, na przykład pomagają przyswajać po-
karm. Jednak część drobnoustrojów staje się przyczyną chorób. 
Te wrogie drobnoustroje, wywołujące choroby, noszą nazwę 
drobnoustrojów chorobotwórczych. Choroby wywołane przez 
drobnoustroje chorobotwórcze nazywają się chorobami zakaź-
nymi (infekcyjnymi). 

Wirusy i mikroby

My jesteśmy mikroby
Roznosimy choroby
Czaimy się skrycie
Czyhamy na życie

(wg E. Burakowskiej)

Dookoła nas żyją mikroby i wirusy.  
Są drobnoustroje, które sprzyjają człowiekowi oraz takie, 

których obecność w organizmie wywołuje choroby.
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Jak drobnoustroje trafiają do organizmu? 

Niektóre mikroby i wirusy żyją na mikroskopijnych kropel-
kach wody, znajdującej się w powietrzu. Kiedy oddychamy, 
wnikają one do organizmu. Najczęściej zdarza się to wtedy, gdy 
obok ktoś kaszle lub kicha. Taką drogę zakażenia nazywamy 
drogą powietrzno-kropelkową.

Kropelki z drobnoustrojami chorobotwórczymi mogą osiadać 
na otaczających nas przedmiotach. Jeśli dotkniemy te przedmioty 
rękoma, a potem weźmiemy pokarm, mogą one trafić do naszego 
organizmu. Taką drogę zakażenia nazywamy drogą kontaktową.

W ten sposób można zarazić się grypą, anginą, odrą, świnką 
i innymi chorobami zakaźnymi.

Dlaczego należy myć ręce przed jedzeniem?
Dlaczego należy przykrywać usta, kiedy kaszlasz lub 
kichasz?

Najczęściej do zakażenia dochodzi  
drogą powietrzno-kropelkową lub kontaktową.
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Zdolności obronne organizmu

Nasz organizm wykazuje pewną odporność na zarazki, któ-
ra chroni go przed infekcjami. Odporność można porównać z 
ogromnym wojskiem, które potrzebuje pokarmu, stałego trenin-
gu i najlepszej broni.

Prawidłowe odżywianie zapewnia komórkom układu odpor-
nościowego odpowiednią ilość witamin i innych składników od-
żywczych.

Ćwiczenia fizyczne i hartowanie wzmacniają odporność na 
niesprzyjające warunki pogody.

Szczepienia ochronne zapobiegają takim niebezpiecznym 
chorobom zakaźnym, jak dyfteria, tężec, nagminne porażenie 
dziecięce, na które kiedyś umierało wielu ludzi.

Po chorobie nasz organizm jest osłabiony, dlatego powin niśmy 
unikać ochłodzenia i kontaktów z ludźmi chorymi. 

Osłabiają  
odporność:

• częste choroby 
• przemęczenie
• przemarznięcia
• złe nawyki 

Wzmacniają  
odporność: 

• prawidłowe  
odżywianie 

• ćwiczenia  
fizyczne 

• hartowanie 
• szczepionki 

Odporność – to zdolność organizmu  
do obrony przed infekcjami.
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Jak uniknąć grypy i przeziębienia

Grypa – to choroba zakaźna, 
którą powoduje wirus grypy. Po 
wniknięciu do dróg oddechowych 
on się rozmnaża i wywołuje cho-
robę.

Najlepszym sposobem na obro-
nę przed infekcją jest jej zapobie-
ganie. Dlatego podczas epidemii 
grypy w szkołach ogłaszana jest 
kwarantanna.

Zasady zachowania podczas kwarantanny

1. Często myj ręce wodą z mydłem.
2. Miej własny ręcznik.
3. Korzystaj z własnych sztućców i naczyń stołowych.
4. Jedz dużo owoców i warzyw, pij soki i napoje witaminizo-

wane.
5. Nie odwiedzaj chorego na grypę. Porozmawiaj z kolegą 

przez telefon.

Objawy przeziębienia:

• ból gardła
• katar
• kaszel
• ból głowy
• osłabienie
• gorączka

Jeśli zachorowałeś, pozostawaj w domu  
i wykonuj polecenia lekarza.
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PRACA PRAKTYCZNA

Połączcie się w trzy grupy i przygotujcie scenki o tym, 
jak należy zachować się w następujących sytuacjach:

1. Halinka dowiedziała się, że jej koleżanka zachoro-
wała na grypę. Jak ona może jej pomóc?

2. Adaś obudził się rano i poczuł, że boli go gardło i 
głowa. Co powinien zrobić?

3. W szkole, gdzie uczy się Bogdan, ogłoszono kwa-
rantannę. Czym on będzie mógł się zająć?

Przestrzegaj zasad bezpiecznego  
zachowania w czasie kwarantanny.
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§ 8. ZDROWE ODŻYWIANIE

Źródło energii i rozwoju

Jeśli o odpowiedniej porze nie zjesz obiadu, organizm 
wyśle Ci sygnał.
• Co odczuwasz, gdy jesteś głodny?
• Co odczuwasz, gdy chce Ci się pić?

Pokarm dostarcza organizmowi energii i substancji niezbęd-
nych do jego rozwoju. Droga pokarmu zaczyna się w jamie ust-
nej, gdzie on zostaje rozdrobniony i przeżuty. Przesuwając się 
przez gardło, pokarm wpada do przełyku i przesuwa się w kie-
runku żołądka. W żołądku pokarm ulega rozpuszczeniu i w sta-
nie płynnym przechodzi do jelit. Tu następuje dalsze trawienie i 
wchłanianie cząstek pokarmowych do krwi. Krew rozprowadza 
wchłonięte składniki pokarmowe do wszystkich komórek ciała. 
Wątroba, woreczek żółciowy i trzustka wydzielają soki trawien-
ne, które są niezbędne dla prawidłowego trawienia.

Pokarm dostarcza organizmowi  
energii i substancji niezbędnych do jego rozwoju. 
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Woda i substancje odżywcze

Bez wody człowiek nie przeżyje nawet kilku dni, dlatego co-
dziennie powinniśmy dostarczać organizmowi właściwą ilość 
wody. Ugasić pragnienie można wodą, soczystymi owocami lub 
warzywami, sokiem, kompotem.

Nasz organizm codziennie potrzebuje odpowiedniej ilości wody 
i substancji odżywczych: białek, tłuszczów i węglowodanów.

Substancje odżywcze Rola w organizmie Zawartość w produktach

Białka materiał budulcowy 
organizmu

mleko, mięso, ryby, jaja, 
fasola, groch

Tłuszcze 
materiał energetyczny  

i zapasowy
olej, masło, ser, śmietana

Węglowodany źródło energii i siły chleb, kasze, warzywa, owoce

Połączcie się w grupy i wyobraźcie sobie, że macie 
kupić w sklepie trzy produkty żywnościowe korzyst-
ne dla zdrowia. Jeden powinien zawierać dużo białka, 
drugi – tłuszczu, trzeci – węglowodanów. Narysuj ko-
szyk z wybranymi produktami spożywczymi i uzasad-
nij swój wybór.

Białka 

Tłuszcze 

Węglowodany

Nasz organizm codziennie potrzebuje  
odpowiednią ilość wody i substancji odżywczych.
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Witaminy i substancje mineralne

Witaminy i substancje mineralne znajdują się w pokarmach 
w bardzo małych ilościach. Jednak ich niedobór może sprzyjać 
rozwojowi różnych chorób. 

Niedobór wapnia hamuje wzrost, jest przyczyną chorób zę-
bów. Aby temu zapobiec, należy codziennie spożywać trzy por-
cje produktów mlecznych, które zawierają wapń.

Lekarze zalecają codziennie spożywać pięć świeżych owoców 
i warzyw. One dostarczą organizmowi witaminę C. Gotowanie 
niszczy witaminy, dlatego też świeże jabłko czy pomarańcza są 
korzystniejsze niż dżem lub marmolada.

Witamina С

C – to coś na przeziębienie
i na lepsze ran gojenie.
C: porzeczka i cytryna,
świeży owoc i jarzyna!

Witamina А

Oczy, gardło, włosy, kości 
zdrowsze są, gdy A w nich gości.
A w marchewce, pomidorze,
w maśle, mleku też być może.

(S. Karaszewski)

Przeczytaj opowiadanie o tym, jak odkryto witaminy 
(s. 139).

Niedobór witamin lub substancji mineralnych  
może sprzyjać rozwojowi różnych chorób.
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Sposoby przyrządzania posiłków

Nie wszystkie produkty możemy jeść na surowo. W niektó-
rych produktach żywnościowych mogą być mikroby (np. w su-
rowym mięsie, rybie). Inne produkty żywnościowe (np. ziem-
niaki, krupy) na surowo są ciężko przetrawiane. Poddajemy je 
obróbce termicznej: gotowaniu, pieczeniu, duszeniu.

Wartość odżywcza potraw zależy od sposobu ich przyrzą-
dzania. Zamiast smażonych ziemniaków lepiej zjeść pieczone, 
duszone, gotowane. Podczas smażenia w tłuszczach tworzą się 
substancje szkodliwe.

Najzdrowsze są posiłki przyrządzane w parowarze. Zachowu-
ją one wtedy dużo witamin.

Wymień potrawy, które można ugotować z warzyw.

Posiłki przyrządzane w parowarze  
są korzystne dla zdrowia.
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§ 9. PROBLEMY ŻYWIENIA

Chory kotek
Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku.
I przyszedł kot doktor:
„Jak się masz koteczku?“
– „Źle bardzo“ – i łapkę wyciągnął do niego.
Wziął za puls pan doktor poważnie chorego
I dziwy mu prawi: „Zanadto się jadło,
Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło:
Źle bardzo... gorączka! Źle bardzo, koteczku!
Oj! długo ty, długo poleżysz w łóżeczku
I nic jeść nie będziesz, kleiczek i basta.
Broń Boże kiełbaski, słoninki lub ciasta“.
– „A myszki nie można?“ – zapyta koteczek –
Lub z ptaszka małego choć parę udeczek?“
– „Broń Boże! pijawki i dieta ścisła!
Od tego pomyślność w leczeniu zawisła“.
I leżał koteczek; kiełbaski i kiszki
Nie tknięte; z daleka pachniały mu myszki.
Patrzcie, jak złe łakomstwo! Kotek przebrał miarę,
Musiał więc, nieboraczek, srogą ponieść karę.
Tak się z wami, dziateczki, stać może:
Od łakomstwa strzeż was Boże!

(S. Jachowicz)

Co zjadł kotek?
Jak on się teraz czuje?
Jak rozumiesz słowa: „Umiar w jedzeniu jest warun-
kiem zdrowia”?
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Dodatki do żywności

Z dawien dawna ludzie spożywali naturalne produkty: mleko, 
jaja, warzywa.

Produkty naturalne są smaczne i pożywne. Niestety szybko 
się psują, nie można ich długo przechowywać. 

Ludzie zaczęli wykorzystywać różne sposoby na przedłuże-
nie terminu przydatności produktów spożywczych, m.in. do-
datki do żywności: konserwanty, barwniki, wzmacniacze smaku, 
aromatyzatory.

Należy pamiętać, że częste spożywanie produktów zawiera-
jących dodatki spożywcze szkodzi zdrowiu. Staraj się nie ku-
pować:

• produktów o długim terminie przydatności do spożycia;
• produktów o nienaturalnie jaskrawym zabarwieniu, słod-

kich zabarwionych napojów;
• produktów zawierających wzmacniacze smaku (np. chip-

sów, sucharków).

Spożywaj świeże produkty naturalne.
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Zatrucia pokarmowe

Zatrucie pokarmowe – to choroba wynikająca ze spożycia po-
karmu zawierającego szkodliwe mikroorganizmy lub substancje 
trujące. 

Jeśli człowiek spożyje zepsuty pro-
dukt, jego organizm potrafi rozpo-
znać zagrożenie. W wyniku silnych 
skurczów mięśni brzucha, przepony 
oraz klatki piersiowej następuje gwał-
towny wyrzut treści pokarmowej na 
zewnątrz z żołądka. Jeśli zauważyłeś 
u siebie objawy zatrucia pokarmowe-
go, powiedz o tym dorosłym. 

Przeczytaj, jak można zapobiec zatruciom pokarmo-
wym i opowiedz, jak rozumiesz każdy punkt.

Jak zapobiec zatruciom pokarmowym

• Myj ręce przed jedzeniem.
• Dokładnie myj owoce i warzywa.
• Nie jedz niedojrzałych i nieznanych owoców.
• Nie jedz produktów, które mają nieprzyjemny zapach.
• Przechowuj gotowe potrawy w lodówce.
• Nie spożywaj produktów po upływie terminu ich  

ważności.

Objawy zatrucia 
pokarmowego

• nudności
• wymioty
• ból brzucha
• biegunka

Jeśli zauważyłeś u siebie objawy zatrucia pokarmowego, 
powiedz o tym dorosłym.
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PRACA PRAKTYCZNA

Termin przydatności do spożycia i warunki przechowywania 
produktu są wskazane na opakowaniach.  

Rozpatrz pięć opakowań produktów spożywczych. 
Znajdź na nich termin przydatności do spożycia i wa-
runki przechowywania. Wypełnij w zeszycie tabelkę 
według wzoru.

Nazwa 
produktu 

Termin przydatności 
do spożycia 

Warunki przechowywania

Sok jabłkowy 1 rok Przechowywać przy temperaturze  
od +2 do +25 °С

Termin  
przydatności  
do spożycia

Warunki  
przechowywania 

Przestrzegaj terminu oraz warunku przechowywania 
 produktów spożywczych.

Przechowywać  
przy temperaturze  

od +2  
do +25 °C

Wyprodukowano:
12.12.2012

Spożyć do:
12.12.2013
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Zadania podsumowujące

Produkty naturalne – to wybór sprzyjający zdrowiu. 
Połączcie się w trzy grupy („chipsy”, „sucharki”, 
„słodkie napoje gazowane”) i przeprowadźcie bada-
nia. W tym celu:

• Zapytajcie kolegów, czy lubią ten produkt i jak czę-
sto go spożywają.

• Zbierzcie kilka etykietek (opakowań) tego produk-
tu spożywczego i przeczytajcie informacje o jego 
składzie.

• Wspólnie z dorosłymi zastanówcie się, jakie skład-
niki tego produktu mogą szkodzić zdrowiu.

• Po kolei opowiedzcie o swoich spostrzeżeniach.
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Rozdział 2

WŚRÓD LUDZI

Zgrana klasa

Jak być tolerancyjnym

Zgodna rodzina

Jak rozwiązać konflikt

Komputer i zdrowie

Sztuka porozumiewania się
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§ 10. ZGRANA KLASA

Przeczytajcie wiersz i po kolei opowiedzcie, co lubi-
cie robić wspólnie z kolegami.

Koledzy

Tak się nudziłem
Gdy byłem sam.
A teraz kilku 
kolegów mam.

Co dzień od rana
Czekam tej chwili,
Gdy będą ze mną
Koledzy mili.

Wspólna zabawa
Zawsze się uda.
Już teraz nie wiem,
Co to jest nuda.

Dobrze nam razem
Czy słońce czy deszcz.
Czy i ty z nami
Bawić się chcesz?

(Cz. Janczarski)
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Uczmy się działać wspólnie

W szkole codziennie obcujesz ze swymi kolegami. Wszyscy 
oni są różni.

Jedni mają zdolności matematyczne. Inni – ładnie śpiewają, 
malują, wykonują robótki ręczne lub uprawiają sport. Najważ-
niejsze jest to, że nie jesteście wobec siebie obojętni, potraficie 
współczuć, przyjść z pomocą koledze.

W sali gimnastycznej lub na podwórku zabawcie się 
w grę „Klamerki”. Będą wam potrzebne klamerki do 
bielizny (po pięć dla każdej pary uczestników).
Połączcie się w pary i „przypnijcie się” klamerkami. 
Zadanie polega na tym, aby pokonać przeszkody nie 
gubiąc klamerek.
Wygrywa ta para, która pokonując przeszkody, zgubi 
najmniej klamerek.

Współdziałanie – to praca wspólnie z kimś,  
pomaganie sobie nawzajem.
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Połączcie się w trzy grupy („malarze”, „poeci” 
„prawnicy”).

„Malarze” rysują emblemat klasy.

„Poeci” piszą wiersz, który będzie hasłem klasy.

„Prawnicy” układają klasowy kodeks zachowań. 
Narysujcie plakat z emblemem, hasłem i regułami, 
wywieście go na widocznym miejscu. 

NASZE HASŁO
Nasza klasa – to jest klasa! 
Mowy nie ma o hałasie! 
Nikt nie gada. Nie chichocze. 
Nikt nie ciągnie za warkocze. 
Nikt nie ściąga cudzych zadań. 
Każdy świetnie odpowiada! 

KLASOWY KODEKS ZACHOWAŃ

Prawdomówność – wielką cnotą,
więc uprawiaj ją z ochotą.

Kto maniery dobre zna, 
ten kolegów dużo ma.

Bądź uprzyjemni dla każdego, 
a spotka cię coś miłego.

Grzecznym być w szkole jest dzisiaj w modzie! 
Żyj ze wszystkimi po prostu w zgodzie.

Umiej rozsądnie zdecydować, 
czy w konflikcie użyć pięść 
czy mądrego słowa.

(Ł. Wozniuk)
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PRACA PRAKTYCZNA

Połączcie się w dwie grupy: „Rzepka” oraz „Łabędź, 
Szczupak i Rak”:

Grupa „Rzepka” czyta bajkę Jana Brzechwy  
„Rzepka” (s. 140–141);
grupa „Łabędź, Szczupak i Rak” – bajkę Leonida 
Hlibowa „Łabędź, Szczupak i Rak” (s. 142).

Podzielcie tekst na role i przygotujcie inscenizacje 
tych utworów. 
Przedstawcie je w klasie.

Powiedz:
• Co chcieli zrobić Łabędź, Szczupak i Rak?
• Dokąd każdy z nich ciągnął wóz?
• Czy zdarzają się podobne sytuacje w Twojej 

klasie?
• Jak lepiej je rozwiązywać: krzyczeć, sprze-

czać się, stać na swoim czy radzić się i działać 
wspólnie?

Powiedz:
• Kto posadził rzepkę?
• Kto pomagał ją wyciągać?
• Co było warunkiem sukcesu?
• Czy zdarzają się podobne sytuacje w Twojej 

klasie?
• Podaj przykłady takich sytuacji.
• Jak rozumiesz powiedzenie: „Jeden za wszyst-

kich i wszyscy za jednego”?
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§ 11. ZGODNA RODZINA

Nasza rodzina

Rodziny są różne: duże i małe. Nie zawsze składają się one 
tylko z rodziców i dzieci. W jednym mieszkaniu może mieszkać 
kilka pokoleń: dzieci i rodzice, dziadkowie i babcie, prababcie i 
pradziadkowie. 

Nazwij członków rodziny przedstawionej na poszcze-
gólnych zdjęciach.

Przeważnie rodziny mieszkają razem. Zdarza się jednak, że 
członkowie jednej rodziny mieszkają oddzielnie. Wtedy dzieci 
mogą mieszkać u jednego z rodziców lub tymczasowo mieszkać 
u krewnych. Dzieci, które straciły rodziców, mieszkają w Domu 
Dziecka lub w rodzinie zastępczej. 
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Wzajemna pomoc w rodzinie

Członkowie rodziny dbają o siebie nawzajem, ale robią to po 
różnemu. 

Przeczytaj wiersz i powiedz, jak dorośli dbają o dzieci.

Nasza babcia!

Oto babcia z uśmiechem na twarzy 
z torbą pełną jabłek i warzyw. 
No i zaraz wszystko się odmienia: 
w domu robi się jaśniej, weselej... 
W kuchni pachnie wesoło rosołem, 
a my zaraz siądziemy za stołem, 
i będziemy jeść rosół i śmiać się. 

Wszystko milsze jest, lepsze, 
ciekawsze, kiedy w domu ma się na zawsze, 
taką dobrą, najukochańszą babcię.

(M. Terlikowska)

Wszyscy członkowie rodziny dbają o siebie nawzajem.
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Pomogę mamusi

Choć mam rączki małe 
i niewiele zrobię, 
pomogę mamusi, 
niech odpocznie sobie. 

Zamiotę izdebkę 
umyję garnuszki, 
niech się tu nie schodzą 
łakomczuszki – muszki. 

I braciszka uśpię 
w białej kolebusi. 
Chociaż w tym pomogę 
kochanej mamusi. 

Połączcie się w dwie grupy (chłopcy i dziewczynki).
Wymień i zapisz swoje obowiązki domowe.
Przeczytaj, co napisałeś i podkreśl te obowiązki, które 
są wspólne dla chłopców i dziewczynek.
Zastanów się, czy mogą dziewczynki wykonywać 
obowiązki domowe chłopców i na odwrót. 

Chłopcy i dziewczynki mogą mieć  
wspólne obowiązki domowe.
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Rodzinne tradycje i zasady

Rodzinne tradycje i zasady sprawiają, że każda rodzina jest 
osobliwa. Często żyjemy zgodnie z tymi zasadami, nawet nie 
zauważając je. 

Po kolei dokończcie wypowiedź: „W mojej rodzinie 
istnieje tradycja (każdego wieczoru zbierać się przy 
rodzinnym stole, w niedzielę chodzić do kościoła, 
wspólnie podróżować, uprawiać sport...)”.

PRACA PRAKTYCZNA

Przypomnij sobie o swoich uczuciach, gdy sprawiałeś 
radość innym.
Zastanów się, jak mógłbyś podarować radość człon-
kom swojej rodziny.
Sprawiaj radość bliskim nie tylko od święta. 

Staraj się codziennie  
sprawiać komuś radość i przyjemność.
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§ 12. JAK BYĆ TOLERANCYJNYM

Czyje jedzenie jest smaczniejsze

W lesie zamieszkiwały różne zwierzęta. Pewnego razu zebra-
ły się one na brzegu Nilu i sprzeczały się o to, czyje jedzenie jest 
najsmaczniejsze.

– Najsmaczniejsze jest mięso – powiedział Lew.
– Soczyste liście – zaprzeczyła Żyrafa.
– Najsmaczniejsze są banany – dodała Małpa.
Natomiast Bawół powiedział:
– Najsmaczniejszym pokarmem jest zielona trawa!
Długo sprzeczały się zwierzęta, o mało się nie pobiły.

Jak sądzisz, kto miał rację?
Czy jest na świecie jedzenie, co smakowałoby 

wszystkim jednakowo?
Jak można uniknąć sprzeczek?
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Co to jest tolerancja

Naszą planetę zamieszkują ludzie różnych narodowości. Każ-
dy naród ma swój język, tradycje, potrawy narodowe. Aby unik-
nąć konfliktów między narodami, należy szanować te odmien-
ności, być tolerancyjnym.

Tolerancja oznacza wyrozumiałość dla odmienności kul-
tur, poszanowanie poglądów, zachowań i sposobu życia innych  
ludzi.

Czy miałeś okazję podróżować światem, zwiedzić 
inne państwa? Opowiedz o tym. Co Cię najbardziej 
zaskoczyło?
Czy znasz dzieci, które przyjechały z innych państw? 
Czym one są podobne do Ciebie, a czym się różnią?

Zorganizujcie święto narodów świata. Połączcie się 
w grupy i wybierzcie państwa, o których będziecie 
opowiadać. Przygotujcie informację o wybranych na-
rodach (ich strojach, kuchni, tradycjach). 

Być tolerancyjnym znaczy mieć poszanowanie  
dla odmienności, które istnieją między ludźmi.
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Oznaki tolerancji

Często chcemy być tacy jak inni. Należy jednak pamiętać, by 
„być sobą”, zachować swoją indywidualność. 

Po kolei opowiedzcie o tym, co Was odróżnia od ko-
legów z klasy. To mogą być cechy zewnętrzne lub ja-
kieś umiejętności.
Jak rozumiesz słowa francuskiego pisarza Antoine de 
Saint-Exupery’ego: „Jeśli jestem w czymś niepodob-
ny do Ciebie, to wcale Cię tym nie obrażam, lecz na 
odwrót – obdarowuję”?
Wytnij z kolorowego papieru listki. Zapisz na nich 
oznaki tolerancji. Umocuj listki na drzewie tolerancji. 

Być tolerancyjnym znaczy zwracać uwagę na to,  
co zbliża ludzi, a nie rozdziela.
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PRACA PRAKTYCZNA

Przeczytaj opowiadanie Wasyla Suchomlińskiego 
„Garbata dziewczynka”. Powiedz:
• Czym dziewczynka różniła się od dzieci?
• Co odczuwa człowiek, który jest inny niż wszyscy? 
• Co możemy zrobić dla takiego człowieka?

Garbata dziewczynka

Klasa rozwiązywała zadanie. Uczniowie siedzieli pochyleni 
nad zeszytami. Nagle rozległo się delikatne pukanie do drzwi. 

– To może otworzysz drzwi i zobaczysz, kto puka – powie-
dział nauczyciel.

Czarnooki chłopak, który siedział w pierwszej ławce, żwa-
wo otworzył drzwi. Do klasy wszedł dyrektor szkoły z malutką 
dziewczynką. Trzydzieści pięć par oczu wpatrywało się w nie-
znajomą dziewczynkę. Ona była garbata.

Nauczyciel zatamował oddech i odwrócił się do klasy. On pa-
trzył w oczy uczniów i w duchu błagał: niech dziewczynka nie 
zobaczy w waszych oczach ani podziwu, ani naśmieszek. W ich 
oczach było tylko zaciekawienie. Patrzyli na nieznajomą dziew-
czynkę i łagodnie uśmiechali się. 

Nauczyciel z ulgą odetchnął.
– Ta dziewczynka ma na imię Ola – powiedział dyrektor. – 

Ona przyjechała do nas z daleka. Kto ustąpi jej miejsce w pierw-
szej ławce? Widzicie, jaka jest malutka?

Wszyscy uczniowie, którzy siedzieli w pierwszych ławkach, 
podnieśli ręce:

– Ja... .
Nauczyciel był teraz spokojny: klasa zdała egzamin. 

(W. Suchomliński)
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§ 13. SZTUKA POROZUMIEWANIA SIĘ

Historia mowy ludzkiej

Ludzie 
od dawnych czasów 
próbowali się 
ze sobą porozumiewać 
za pomocą gestów, 
wydawanych przez siebie 
dźwięków, 
wyrazu twarzy. 
Gdy zza lasu pojawiał się 
ktoś obcy, chmurzyli brwi, 
brali do rąk dzidy. 
Przyjaciół spotykali życzliwie, 
z uśmiechem na twarzy. 
Aby później 
o tym opowiedzieć 
innym pokoleniom, 
wymyślili język 
i zaczęli rozmawiać. 

Stańcie w kole i po kolei przywitajcie jeden drugiego 
za pomocą języka gestów (nie powtarzajcie tych sa-
mych gestów).

Ludzie porozumiewają się za pomocą słów i bez nich. 
Język gestów pomaga w porozumiewaniu się.
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Umiejętność słuchania

Porozumiewanie się – to dialog, podczas którego człowiek i 
mówi, i słucha. Umiejętność słuchania jest tak samo ważna, jak 
umiejętność mówienia. Jeśli człowiek tylko udaje, że słucha – 
może nie usłyszeć czegoś bardzo ważnego.

Przeczytaj opowiadanie Walentyny Osiejewej „Dobry 
uczynek” (s. 143). Powiedz:
• Czy chłopczyk chciał usłyszeć swoją siostrzyczkę, 

nianię, pieska?
• Jaka jest różnica między „słuchać” i „słyszeć”?
• O kim mówią: „Jednym uchem wlatuje, a drugim – 

wylatuje”?

Obejrzyj obrazki o uważnym i nieuważnym słuchaczu.
• Co świadczy o tym, że człowiek uważnie słucha 

(opisz jego wyraz twarzy, położenie ciała, mimikę, 
gesty...)?

• Po czym poznać, że Ciebie nie słuchają?

Umiejętność słuchania  
jest ważnym elementem komunikacji.
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Kwoka
Proszę pana, pewna kwoka
Traktowała świat z wysoka
I mówiła z przekonaniem:
„Grunt to dobre wychowanie!”
Zaprosiła raz więc gości,
By nauczyć ich grzeczności.
Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym
W progu garnek stłukł kopytem.
Kwoka wielki krzyk podniosła:
„Widział kto takiego osła?!”
Przyszła krowa. Tuż za progiem
Zbiła szybę lewym rogiem.
Kwoka gniewna i surowa
Zawołała: „A to krowa!”

Przyszła świnia prosto z błota. 
Kwoka złości się i miota:
„Co też pani tu wyczynia?
Tak nabłocić! A to świnia!”
Przyszedł baran. Chciał na grzędzie
Siąść cichutko w drugim rzędzie,
Grzęda pękła. Kwoka wściekła
Coś o łbie baranim rzekła
I dodała: „Próżne słowa,
Takich nikt już nie wychowa,
Trudno... Wszyscy się wynoście!”
No i poszli sobie goście.
Czy ta kwoka, proszę pana,
Była dobrze wychowana?

(J. Brzechwa)

Powiedz, jakie znasz grzecznościowe słówka i kiedy 
należy je używać.
Wyjaśnij znaczenie podanych przysłów: 
Jak ty komu, tak on tobie.
Kto grzeczny bywa, przyjaciół zdobywa.
Nie mów drugiemu, co tobie niemiłe.
Dobre słowo mało kosztuje, a pomaga wiele.
Wszystkie drzwi otwarte są dla grzeczności.

Uprzejmość sprzyja obcowaniu i dobrym stosunkom.



66 67

PRACA PRAKTYCZNA

Przeczytaj wzmiankę o tym, jak prawidłowo wyraża-
my prośbę.

Jak wyrażamy prośbę

• Popatrz życzliwie na współrozmówcę.
• Grzecznie przywitaj się.
• Wytłumacz, czego chcesz.
• Grzecznie poproś o pomoc.
• Jeśli otrzymasz pomoc, podziękuj.
• Jeśli odmówiono Ci pomocy, przeproś  

(„Przepraszam za kłopot”).

Połączcie się w pary. Niech jeden z Was będzie Niedź-
wiedziem, a inny – Pszczelarzem.
Odegrajcie scenkę, w której Niedźwiedź prosi pszcze-
larza, by dał mu skosztować miodu.
Zamieńcie się rolami i jeszcze raz odegrajcie scenkę.
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§ 14. JAK ROZWIĄZAĆ KONFLIKT

Kiedy ludzie obcują ze sobą, razem uczą się lub bawią, 
między nimi mogą wyniknąć sprzeczki, które nazywamy  
konfliktami.

Przyjrzyj się obrazkom. Ułóż opowiadanie według 
planu:
• Jaki konflikt powstał między koziołkami?
• Jakie wyjście z sytuacji znalazły koziołki?
• Co one odczuwały na początku konfliktu, a co – po 

jego rozwiązaniu?

Jeśli wynikł konflikt, trzeba szukać takiego rozwiązania, 
które by zadowoliło obie strony konfliktu.
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Dwa koziołki

Dawno, dawno temu dwa uparte koziołki spotkały się na wą-
skim mostku, który łączył brzegi strumienia. Koziołki zderzyły 
się rogami w połowie mostka, ponieważ każdy chciał pierwszy 
przejść na drugi brzeg. Mostek nie był na tyle szeroki, żeby mo-
gły się minąć, a żaden z koziołków nie zamierzał ustąpić. 

Zaczęły się kłócić, ale ani jeden, ani drugi nie ruszył się z 
miejsca. Wkrótce przeszły do czynów i zaczęła się bijatyka, któ-
ra trwała tak długo, aż obydwa wpadły do wody. A czy nie było-
by prościej, żeby jeden z nich ustąpił drugiemu z drogi?

(K. Uszyński)

Połączcie się w pary. Odegrajcie scenki, w których 
pokażecie, jak należy rozwiązywać podobne sytuacje 
konfliktowe (zetknąłeś się z kimś w drzwiach, wą-
skim przejściu).

Aby pokojowo rozwiązywać sytuacje konfliktowe,
trzeba umieć ustępować.
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Wiewiórka

Do klasy weszła nowa dziewczynka. Była bardzo mała. Mniej-
sza nawet od klasowego krasnoludka, Jolki. Ale nie o wzrost tu 
chodziło. Nowa była ruda. A był to najbardziej rudy odcień, jaki 
można było sobie wyobrazić. Na dodatek nowa miała jeszcze pie-
gi. Już na pierwszej lekcji rozległy się tu i ówdzie chichoty. Ruda 
siedziała sobie zupełnie spokojnie, jakby jej nic nie obchodził 
gwar i hałas. Wreszcie rozległ się dzwonek. Chcieli wybiec na 
przerwę, ale nowa podbiegła do drzwi i zagrodziła im drogę. 

– Poczekajcie chwilę, – zawołała. – Chciałabym wam coś po-
wiedzieć.

Wszyscy spojrzeli na nią zaskoczeni.
– Mam na imię Agnieszka, powiedziała. – Ale wy na pewno 

będziecie na mnie mówili zupełnie inaczej. Chcę was uprzedzić, 
że będziecie musieli się wysilić, żeby wymyślić coś nowego. No, 
bo Rudzielec, Ruda, Marchewka, Ruda Mysz odpada, – wypo-
wiedziała jednym tchem. Nazywano mnie już także Wiewiórką, 

Złotą Rybką i mówiono na mnie Piegus. A, 
chcę wam również powiedzieć, że rude włosy 
są ostatnio szalenie modne.

– Nie wygłupiaj się, Agnieszko, chodźmy 
lepiej na boisko, szkoda przerwy! – zawołała 
Kryśka. Jacek, Rafał i Ola pokiwali znacząco 
głowami.

Pozostali milczeli, ale doskonale wiedzieli, 
że będą nazywać ją Agnieszką.

(wg opow. W. Osuchowskiej-Orłowskiej )

W jaki sposób koledzy powitali nową koleżankę?
Jak określilibyście ich zachowanie?

Nazywaj ludzi po imieniu.  
Kpiny i przezwiska prowokują sytuacje konfliktowe.
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Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych
Oglądałeś na pewno film animowany o Kocie Leopoldzie i 

dwóch myszkach. One przezywały Leopolda „podłym tchó-
rzem”, urządzały mu różne pułapki, lecz często same w nie 
wpadały. Kot Leopold zawsze mówił myszkom: „Żyjmy w 
zgodzie!”

Przeczytaj zasady Kota Leopolda. Dodaj swoje zasa-
dy, które pomogą rozwiązać sytuacje konfliktowe. 

PRACA PRAKTYCZNA

Połączcie się w pary i odegrajcie scenki pokojowego 
rozwiązania sytuacji konfliktowych:

sytuacja 1: wszedłeś do klasy, a w Twojej ławce 
siedzi inny uczeń.
sytuacja 2: pożyczyłeś koledze długopis, a on od-
dał ci połamany.
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§ 15. ZŁE NAWYKI I ZDROWIE

Zdrowie jest naszym największym skarbem. Jeśli człowiek 
prawidłowo odżywia się, uprawia sport, dba o czystość, to do-
brze się czuje, rzadko choruje. Jeśli natomiast ma złe nawyki (na 
przykład późno chodzi spać, ma skłonność do przejadania się, 
jest mało ruchliwy) – szybko męczy się, często choruje.

Podaj przykłady różnych nawyków i zapisz je na ta-
blicy. Literą „K” zaznacz te nawyki, które są korzyst-
ne dla zdrowia, a literą „Sz” – szkodliwe.
Jak rozumiesz słowa pisarza Bernarda Shaw’a: „Pa-
pieros to śmierdzące ziele, z ogniem po jednej i głup-
cem po drugiej stronie”.

Pochodzenie tytoniu

Tytoń przywędrował do Europy w końcu XV w. Druga wy-
prawa Krzysztofa Kolumba zawiozła tytoń z Ameryki do Hisz-
panii, a w czasie wielkich odkryć geograficznych za sprawą 
podróżników trafił on do wszystkich zakątków kuli ziemskiej. 
Uzależnienie się człowieka od tytoniu sprzyjało jego szybkie-
mu rozprzestrzenianiu się.

Połączcie się w dwie grupy. Podzielcie między grupa-
mi legendy (s. 73–74) i wykonajcie plakaty mówiące 
o tym, jak tytoń i alkohol wpływają na zdrowie i za-
chowanie człowieka.
Przeczytajcie w klasie legendy i przedstawcie swoje 
plakaty.

Są dobre i złe nawyki.
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Legenda o tytoniu

Dawno, dawno temu, kiedy to tytoń dopiero zawieziono z za-
morskich krajów, u podnóża Araratu żył dobry i mądry starzec. 
On od razu rozpoznał podstępność tej rośliny i przekonywał lu-
dzi, aby nie używali jej. Pewnego razu starzec zobaczył, że do-
okoła kupców, którzy rozłożyli swój towar, zebrał się duży tłum. 
Kupcy krzyczeli:

– Boskie ziele, boskie ziele! Pomaga przy wszystkich choro-
bach!

Podszedł mądry starzec i powiedział:
– To „boskie ziele” przynosi ludziom inną też korzyść: do 

domu człowieka, który pali, nie wejdzie złodziej, nie ukąsi go 
pies, on nigdy się nie postarzeje.

Kupcy z radością rzucili się do niego.
– Masz rację, mądry starcze! Ale skąd wiesz o tych cudow-

nych właściwościach boskich liści?
Mędrzec powiedział:
– Złodziej nie wejdzie do domu tego, kto pali, bo ten całą noc 

będzie kaszlał, a złodziej nie lubi wchodzić tam, gdzie nie śpią. 
Po kilku latach ten, kto pali, zasłabnie i będzie musiał chodzić o 
lasce. A pies nie ukąsi człowieka o lasce! Ten człowiek nie po-
starzeje się, bo umrze w młodym wieku.

Palenie papierosów jest uzależnieniem,  
które szkodzi zdrowiu. 
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Legenda o winie

Dawniej wina nie znano. Rosły winne grona dzikiej winorośli w 
lesie i tylko ptaki je dziobały. Raz pewien biedak wykopał w lesie 
krzak winorośli, przyniósł go do domu i zasadził w pobliżu. Doj-
rzałe winogrona były smaczne i soczyste. Tak zasmakowały bieda-
kowi, że w drugim roku posadził ich dziesięć, a w trzecim sto.

Jesienią, kiedy dojrzałe winogrona dały obfite zbiory, biedak 
zaczął je zbierać. Zbierał i pyszny sok robił. Co zdołał wypić, to 
wypił, a całą resztę, żeby się nie zmarnowała, pozlewał w wiel-
kie dzbany. 

Dwa miesiące później otworzył dzban i spróbował. Stała się 
rzecz dziwna – napój był jeszcze smaczniejszy. Zaskoczony bie-
dak pomyślał – jak to się dzieje, że ta powyginana winorośl daje 
taki pyszny napój? A skoro jest tyle dobrego napoju, to mogę 
zwołać przyjaciół na przyjęcie – będziemy się weselić razem.

Na biesiadę przybył słowik, wypił jeden puchar i powiedział:
– Kto ten napój wypije – zaśpiewa jak słowik!
Następny przyleciał kogut i również puchar osuszył, po czym 

rozpostarł skrzydła i wyciągnął w górę głowę mówiąc:
– Kto wypije więcej – będzie się puszył jak kogut!
Trzeci był gruby wieprz, który osuszył jeszcze większy kie-

lich i powiedział:
– Kto tyle wypije, będzie się tarzał w błocie jak ja!
Na koniec przyszedł lis. Wychylił kilka kielichów i powiedział:
– A kto jeszcze więcej wypije, to wino się w niego wkradnie 

po lisiemu, ukradkiem i narobi on takich rzeczy, za które mu 
przyjdzie się jeszcze długo wstydzić i czerwienić.

Picie alkoholu szkodzi zdrowiu.
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PRACA PRAKTYCZNA

Z każdym rokiem doroślejesz i stajesz się coraz bardziej sa-
modzielny. Coraz więcej czasu spędzasz z rówieśnikami lub 
starszymi kolegami. Stosunki między Wami zależą od tego, czy 
potraficie ustąpić jeden drugiemu i zgładzić konflikt.

Ale to nie znaczy, że powinieneś zawsze zgadzać się z kole-
gami. Każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii, szczególnie 
wtedy, gdy koledzy pragną przekonać Cię do zrobienia czegoś 
złego (okłamania rodziców, pójścia na wagary, obrażania kogoś, 
spróbowania czegoś niebezpiecznego dla zdrowia).

Połączcie się w pary. Przyjrzyjcie się obrazkom i po 
kolei przedstawcie sposoby odrzucenia niebezpiecz-
nych propozycji.

Po prostu powiedz: „Nie!”
Powtórz jeszcze raz, ale bardziej sta-
nowczo: „Nie, nie będę!”, „Nie chcę”, 
„Tak postanowiłem”.
Odmów i wyjaśnij przyczynę: „Nie, to 
jest niebezpieczne”.
Odmów i idź precz: „Nie! Muszę już 
wracać do domu”.
Odmów i spróbuj odmówić kolegów: 
„Nie będę i wam nie radzę!”
Zwróć się o pomoc do kolegi. Tak jest 
łatwiej obronić swoje racje. Zawsze 
wesprzyj kolegę w takiej sytuacji.

Prawdziwi przyjaciele szanują się nawzajem  
i nie namawiają do złego.
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§ 16. KOMPUTER A ZDROWIE

Komputery stały się nieodłączną częścią naszego życia. Dzię-
ki nim zdobywamy informacje, uczymy się języków obcych, ko-
munikujemy się z kolegami, którzy mieszkają w innych krajach, 
malujemy, gramy w różne gry.

Powiedz, co potrafisz robić za pomocą komputera i 
czego chciałbyś się nauczyć w przyszłości.
Znajdź w słowniczku znaczenie wyrazu gadżet. Po-
wiedz, jakie elektroniczne gadżety są dzisiaj najbar-
dziej popularne.

Аj-gadżet 
Komputer to niezwykłe urządzenie
Dla dorosłych i dla dzieci,
Nie pozwala na znudzenie
Przy nim czas nam szybko leci.
Można pisać i rysować,
Czytać, myśleć i malować,
Słuchać wierszy, bajek, baśni,
Przy nim nigdy się nie zaśnie.
Lecz pamiętaj! Prosto siedź!
I swój pokój często wietrz!
A jak pół godziny minie –
To dla zdrowia przerwę zrób!
I opowiedz tacie, mamie
Jaki jesteś zuch!
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Mój kolega komputer 

Mam komputer supernowy
z monitorem kolorowym, 
klawiaturą, stacją dysków 
i malutką zwinną myszką! 

Mój komputer, mój komputer,
on jest super, super, super!
On najlepszym jest kolegą, 
Nie potrzeba mi innego! 
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach!

(S. Karaszewski)

Kim był dla chłopca komputer? Czy komputer może 
zastąpić kolegę?
Dzieci, które spędzają zbyt dużo czasu przy kompute-
rze, często mają kłopoty ze wzrokiem. 

Nadmierne zainteresowanie grami komputerowymi  
jest szkodliwe dla zdrowia.
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Zagrożenia komputerowe

Niektóre dzieci nie dostrzegają różnicy między rzeczywisto-
ścią a światem komputerowym. Zamiast kontaktów z żywymi 
ludźmi wybierają jedynie kontakt z komputerem, a zamiast ru-
chu na świeżym powietrzu – gry komputerowe.

Nadmierne przesiadywanie przed komputerem prowadzi do 
uzależnienia od niego.

Aby sprawdzić, czy jesteś zagrożony uzależnieniem 
od komputera, odpowiedz na podane pytania. Za każ-
dą odpowiedź „Tak” – 1 punkt.

1. Czy nadmierne zainteresowanie grami komputerowymi 
przeszkadza Ci w nauce?

2. Czy wolisz gry komputerowe od zabaw z kolegami na 
świeżym powietrzu?

3. Nie wiesz, co można robić bez komputera?
4. Czy czujesz się niespokojny, zirytowany, gdy rodzice ogra-

niczają Ci czas przeznaczony na komputer?
5. Nie masz prawdziwych przyjaciół, ale masz wielu „przyja-

ciół” w sieci internetowej.

Sprawdź siebie
Jeśli nie uzyskałeś żadnego punktu – nie masz objaw uza-
leżnienia od komputera.
Jeśli uzyskałeś jeden lub dwa punkty – jesteś zanadto zain-
teresowany wirtualnym światem. Ogranicz czas korzysta-
nia z komputera, postaraj się wybierać bardziej korzystne 
formy odpoczynku.
Jeśli uzyskałeś trzy lub więcej punktów – potrzebujesz po-
mocy dorosłych, aby pozbyć się uzależnienia od komputera. 

Ustawiczne spędzanie czasu przy komputerze  
prowadzi do uzależnienia od niego.
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Bezpieczny Internet

Internet – jest to sieć komputerowa, która 
łączy ze sobą ogromną ilość urządzeń kom-
puterowych. Dzięki Internetowi możesz ko-
respondować z ludźmi, którzy mieszkają na 
drugim końcu świata. Ale na Twoją skrzyn-
kę mailową mogą nadchodzić wiadomości 
zawierające wirusy komputerowe. Jeśli podasz w sieci swoje 
prawdziwe imię, adres, numer telefonu, mogą z tego skorzy-
stać oszuści.

Aby bezpiecznie korzystać z Internetu, potrzebna Ci bę-
dzie pomoc dorosłych. Oni nauczą, jak uniknąć zagrożeń 
i podpowiedzą, jakie strony internetowe są bezpieczne dla 
dzieci.

Zasady korzystania z Internetu

• Pamiętaj o przestrzeganiu zasad dobrego wychowania.
• Wchodź na bezpieczne strony.
• Chroń swoje hasło i login.
• Przyjmuj wiadomości tylko od osób, które znasz.
• Nie podawaj swojego imienia, adresu i numeru telefonu.
• Gdy ktoś lub coś Cię w Internecie zaniepokoi lub wystra-

szy, koniecznie opowiedz o tym rodzicom.

Przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania  
z Internetu.
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Zadania podsumowujące

Każda rodzina jest inna, ponieważ ma swoje zwy-
czaje, tradycje. Dowiedz się więcej o zwyczajach 
swojej rodziny.
• Zapisz wszystko, co dzień za dniem odbywa się w 

Twojej rodzinie (kto pierwszy wstaje, wszystkich 
budzi, robi śniadanie...).

• Przypomnij sobie, co zwykle robicie w weekendy 
(idziecie do kościoła, odwiedzacie krewnych, spa-
cerujecie...).

• Czy są w Twojej rodzinie zwyczaje związane z ob-
chodzeniem świąt religijnych, urodzin, Nowego 
Roku? Jeśli tak, to zapisz je.

• Jeśli udało Ci się wymienić przynajmniej 10 zwy-
czajów – jesteś zuchem!

Porównaj zwyczaje swojej rodziny ze zwyczajami rodzinnymi 
kolegi: 

• Czym one różnią się, a czym są podobne?
• Czy chciałbyś zaproponować swoim rodzicom ja-

kieś nowe zwyczaje rodzinne?
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Rozdział 3

BEZPIECZNE ŚRODOWISKO
Bezpieczny dom 

Uwaga! Gaz!

Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo na drodze 

Bezpieczeństwo na podwórku 
Odpoczynek na przyrodzie 
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§ 17. BEZPIECZNY DOM 

„Mój dom to moja twierdza” 

Dom – to miejsce, w którym czujesz się spokojnie i bezpiecz-
nie. Tu mieszkają Twoi najbliżsi. Oni Cię kochają, dbają o Cie-
bie. Zawsze możesz poprosić ich o pomoc i radę. 

Dokończ zdanie: „Kocham swój dom za to, że...”

Tradycje i współczesność

W tradycyjnym ukraińskim domu do ogrzewania pomie-
szczenia i przygotowywania posiłków służył piec. Wodę noszo-
no ze studni, kąpano się w drewnianym korycie, a pomieszcze-
nie oświetlano kagankiem lub świecą.

Współczesne domy urządza się tak, by w nich było wygodnie 
mieszkać: doprowadza się wodę, gaz, prąd. Im więcej w domu 
różnych urządzeń, tym bardziej jesteśmy uzależnieni od tego, 
jak one pracują.
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O wszystko to dbają Twoi rodzice. Czasami jednak pozosta-
jesz w domu sam. Dlatego też powinieneś wiedzieć, jak się za-
chować w sytuacjach awaryjnych.

Narysuj plan swego mieszkania (zrób to sam lub po-
proś kogoś o pomoc). Zrób kilka kopii tego planu. 
Będą Ci potrzebne na kolejnych lekcjach.

Źródła dostarczania wody
W każdym miejskim budynku i wielu wiejskich domach jest 

wodociąg. Z rzek lub podziemnych źródeł oczyszczona woda 
trafia do mieszkań.

Przeczytaj i omów zasady korzystania z wodociągu.

Zasady korzystania z wodociągu

• Jeśli chwilowo nie jest ci potrzebny strumień wody – 
zakręć kran. 

• Nie zostawiaj cieknącej wody bez nadzoru. Woda 
może zalać nie tylko Twoje mieszkanie, lecz również 
mieszkanie sąsiada.

• Jeśli zauważyłeś na podłodze wodę – poszukaj, skąd 
wycieka. Zakręć główny zawór wody i zawołaj doro-
słych.

• Bądź ostrożny, jeśli przecieka rura z gorącą wodą! 
Możesz doznać oparzeń!

• Jeśli mieszkanie zalewa woda, odłącz wszystkie urzą-
dzenia elektryczne!

Nie zostawiaj cieknącej wody bez nadzoru.
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Przyjrzyj się obrazkowi. Znajdź urządzenia podłączo-
ne do instalacji wodociągowej i zawory, które zamy-
kają dopływ wody do mieszkania.
Na planie swego mieszkania zaznacz urządzenia pod-
łączone do instalacji wodociągowej (wanna, umywal-
ka, pralka...). 

Poproś dorosłych, by nauczyli Cię zamykać dopływ 
wody do mieszkania.
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PRACA PRAKTYCZNA

Służby ratunkowe istnieją po to, by pomagać ludziom w sy-
tuacjach niebezpiecznych. Przypomnij sobie numery telefonów 
służb ratunkowych:

101 – Straż Pożarna
102 – Milicja
103 – Pogotowie Ratunkowe
104 – Pogotowie Gazowe

Jeśli zaistniała niebezpieczna sytuacja, nie płacz i nie panikuj. 
Zadzwoń do służby ratowniczej, podaj swoje imię, nazwisko, 
adres (ulicę, dom, mieszkanie, piętro). Powiedz, co się stało, czy 
w pomieszczeniu są ludzie.

Połączcie się w pary i przedstawcie, jak należy poin-
formować telefonicznie służby ratunkowe o wypad-
ku. Jedna osoba informuje, druga przyjmuje zgło-
szenie, a potem role się odwracają. 

W niebezpiecznych sytuacjach wołaj służby ratunkowe.
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§ 18. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Substancje łatwopalne

Od najdawniejszych czasów ogień był pomocnikiem człowie-
ka: ogrzewał go, umożliwiał gotowanie potraw i odstraszał dzi-
kie zwierzęta. Nieostrożność w posługiwaniu się ogniem może 
być przyczyną pożaru. Pożar niszczy domy, mienie. W ogniu 
giną zwierzęta i ludzie.

Powiedz, co się łatwo pali, a co – nie pali się (papier – 
pali się, piasek – nie pali się).

Wśród substancji palnych są takie, które zapa-
lają się od najmniejszej iskry. One nazywają się 
substancjami łatwopalnymi. Są to farby, lakiery, 
rozpuszczalniki, benzyna, gaz itd. Na opakowa-
niach takich substancji widnieje specjalny znak 
i hasło ostrzegawcze: „Produkt łatwopalny”.

Substancje łatwopalne należy przechowywać  
w miejscach niedostępnych dla dzieci.
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Wytwarzanie prądu elektrycznego

Energia elektryczna wytwarzana jest w elektrowniach. Stam-
tąd przewodami wędruje do przedsiębiorstw i naszych domów. 
Awarie sieci elektrycznych są bardzo niebezpieczne, ponieważ 
mogą być przyczyną porażenia prądem, pożaru. 

Stańcie w kole. Na sygnał prowadzącego kucnijcie 
przez jednego, a potem podnieście się (jedni kucają, a 
drudzy podnoszą się na przemian). Tak pracują turbi-
ny na elektrowniach. 
Weźcie się za ręce i przekażcie sobie po kolei uścisk 
dłoni. Tak prąd wędruje od elektrowni do budynków i 
przyrządów elektrycznych.

Wytwarzanie prądu elektrycznego jest drogie.  
Oszczędzaj prąd! Wyłączaj światło,  
gdy wychodzisz z pomieszczenia.
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Jak zapobiec porażeniu prądem elektrycznym

Awarie sieci elektrycznych są bardzo niebezpieczne. Dotknię-
cie uszkodzonego przewodu elektrycznego czy gniazdka kończy 
się porażeniem prądem. Człowiek może stracić przytomność, 
dostać poparzeń a nawet umrzeć. Dlatego też w miejscach, gdzie 
istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem, umieszcza się 
specjalne tabliczki ostrzegawcze.

Pamiętaj! Prąd bardzo nie lubi wody! Nie wolno dotykać urzą-
dzeń elektrycznych mokrymi rękami! Nie korzystaj z urządzeń 
elektrycznych w wodzie! 

Dlaczego nie wolno dotykać uszkodzonych i oberwa-
nych kabli elektrycznych?
Dlaczego nie wolno odłączać urządzenia z gniazdka, 
ciągnąc za przewód?

Prąd bardzo nie lubi wody!  
Nie dotykaj urządzeń elektrycznych mokrymi rękami!



88 89

Urządzenia elektryczne: jak zapobiec pożarowi

Niewłaściwe posługiwanie sie urządzeniami elektrycznymi 
może spowodować pożar. Najbardziej niebezpieczne są urządze-
nia grzewcze. Aby nie wybuchł pożar, nie wolno:
• używać uszkodzonych urządzeń elektrycznych;
• podłączać kilku urządzeń elektrycznych do jednego gniazdka;
• ustawiać urządzenia grzewcze w bliskiej odległości od drew-

nianych mebli, zasłon; suszyć na nich ubrania. 

Niewłaściwe posługiwanie sie urządzeniami  
elektrycznymi może spowodować pożar.
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Jak ugasić ogień w domu

W przypadku wydobywania się dymu lub iskier z urządzenia, 
natychmiast zawołaj osobę dorosłą. Jeśli w domu nikogo nie ma, 
nie panikuj! 

Przypatrz się obrazkom, powiedz i pokaż, jak należy 
zachować się w takiej sytuacji.

Wyłącz urządzenie  
z gniazdka używając 

głównego wyłącznika. 

Wyłącz dopływ prądu  
Nie dotykaj uszkodzonego 

przewodu.

Przykryj  
kocem urządzenie. 

Powiadom  
o zdarzeniu osobę dorosłą, 

straż pożarną.

Nigdy nie gaś przyrządów elektrycznych wodą!  
Grozi to porażeniem prądem!

Połóż  
pod nogi 
książkę.

Owiń  
rękę  

suchą 
szmatką.
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PRACA PRAKTYCZNA

Wspólnie z osobą dorosłą obejrzyj kilka opakowań 
aerozoli. Znajdź na nich znaki i napisy ostrzegawcze.
Obejrzyj kilka urządzeń elektrycznych. Znajdź na 
nich znaki ostrzegawcze.
Na planie mieszkania umieść przedstawione na ob-
razkach przedmioty odpowiednio do zasad bezpie-
czeństwa pożarowego.
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§ 19. UWAGA! GAZ

W budynkach oprócz wodociągu i prądu jest gaz. Kotły ga-
zowe ogrzewają pomieszczenia, piecyki gazowe grzeją wodę, 
a na kuchence gazowej można gotować i podgrzewać potrawy. 

Znajdź na obrazku:
• kocioł gazowy, piecyk gazowy, kuchenkę gazową;
• zawór główny na instalacji gazowej i kurki na urzą-

dzeniach gazowych.
Na planie mieszkania zaznacz rury gazowe, kurki i 
urządzenia gazowe.

Poproś rodziców, aby nauczyli Cię, jak odcinać do-
pływ gazu do kuchenki gazowej.
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Zasady korzystania z kuchenki gazowej

Czy wiesz, jak działa kuchenka gazowa? Rurami gaz płynie 
do mieszkania i do kuchenki gazowej. Przez malutkie otwory 
włączonych palników gaz uchodzi na zewnątrz i od zapalonej 
zapałki lub zapalniczki zapala się. 

Zapamiętaj zasady bezpiecznego korzystania z ku-
chenki gazowej.
• Otwieraj kurki kuchenki przy otwartym lufciku.
• Nie pozostawiaj bez nadzoru włączonej kuchenki. 

Jeśli palnik został zalany wodą, od razu wyłącz ku-
chenkę. Poproś dorosłych, aby sprawdzili palnik.

• Odsuń od kuchenki przedmioty, które mogą się ła-
two zapalić.

• Nie susz nad kuchenką rzeczy.

Ucz się korzystania z kuchenki gazowej  
tylko pod opieką dorosłych.
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Niebezpieczeństwo ulatniania się gazu!

Gaz jest bezbarwny i nie posiada zapachu. Aby rozpoznać 
ulatnianie się gazu, do niego dodają substancje o zapachu zgni-
łej kapusty, czosnku lub zepsutych jajek. Gdy poczujesz nie-
przyjemny zapach, być może doszło do ulatniania się gazu. To 
jest bardzo niebezpieczne! Po pierwsze – może spowodować 
zatrucie, a po drugie – mieszanina gazowa może wybuchnąć 
od iskry, od włączenia lub wyłączenia przyrządu elektryczne-
go (nawet telefonu).

Zapoznaj się, czego nie wolno robić w razie ulatnia-
nia się gazu.

Ulatniający się gaz może spowodować wybuch i zatrucia.
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PRACA PRAKTYCZNA

Podzielcie się na grupy i za pomocą obrazku ode-
grajcie scenki: „Jak zachowasz się w sytuacji, gdy 
wchodząc do mieszkania poczujesz zapach gazu?” 

Gdy poczujesz ulatniający się gaz,  
natychmiast zadzwoń po Pogotowie Gazowe – 104!
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§ 20. BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

Droga hamowania samochodu

O Twoje bezpieczeństwo na drodze dba wielu ludzi. Ale i Ty 
też powinieneś zadbać o to. Wiesz już, że światło czerwone ozna-
cza, że musisz się zatrzymać przed przejściem dla pieszych. Po 
zapaleniu się zielonego światła nie wchodź od razu na jezdnię. 
Upewnij się, że wszystkie pojazdy się zatrzymały. Pamiętaj! Po-
jazdu nie można zatrzymać natychmiast. Od momentu urucho-
mienia hamulców do momentu całkowitego zatrzymania pojazd 
przebędzie jeszcze pewną odległość, która nazywa się drogą ha-
mowania samochodu. Im cięższy jest samochód, im większa jest 
jego prędkość, tym dłuższa jest droga hamowania 

Obejrzyj obrazek. Znajdź na nim drogę hamowania 
samochodu. Zastanów się:
• Jakie niebezpieczeństwo grozi chłopczykowi?
• Jaką zasadę on przekroczył?
• Jaki samochód ma dłuższą drogę hamowania: oso-

bowy czy ciężarówka? Dlaczego?
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Niebezpieczeństwo: ograniczona widoczność!

Miejsce, w którym przechodzimy przed jezdnię, powinno być 
dobrze widoczne z obydwu stron.

Nie wolno wchodzić na jezdnię w miejscach o ograniczonej 
widoczności, to znaczy na zakrętach, zza przeszkody. Często w 
tej sytuacji kierowca dostrzega pieszego w ostatniej chwili. Na 
zatrzymanie samochodu jest już zbyt późno. 

Taką przeszkodą mogą być samochody stojące na poboczu, 
budowle, zaspy śnieżne, pojemniki na śmieci, krzaki, drzewa. 
Zachowuj szczególną ostrożność w miejscu, skąd niespodziewa-
nie może wyjechać samochód (garaż, parking i in.). 

Obejrzyj obrazek i zastanów się:
• Co kierowcy autobusu ogranicza widoczność 

drogi?
• Jakie są zagrożenia dla pieszych zimą?

Jezdnię przechodź na jej prostych odcinkach  
i przy dobrej widoczności w obie strony.
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Niebezpieczeństwo: ograniczona widoczność!

Bardzo często niebezpieczne sytuacje na drogach wynikają 
na skutek złej widoczności o zmierzchu, w nocy, podczas mgły, 
deszczu lub śniegu.

Co przeszkadza kierowcy zauważyć pieszego?
Co przeszkadza pieszym zauważyć i usłyszeć zbliża-
jący się samochód?

W warunkach ograniczonej widocz-
ności bardzo często kierowca dostrzega 
pieszego w ostatniej chwili, kiedy jest już 
zbyt późno na reakcję. 

Aby być widocznym na drodze, należy 
stosować elementy odblaskowe: odbla-
skowe opaski na rękę, zawieszki, smycze 
na szyję, naklejki. Umieszcza się je na 
ubraniach, plecakach, rowerach.

W warunkach ograniczonej widoczności  
należy stosować elementy odblaskowe.
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Sprawdź w tabelce, z jakiej odległości kierowca 
może zauważyć pieszego bez elementów odblasko-
wych i z odblaskami (w długich i krótkich światłach 
samochodu).

Wspólnie z osobą dorosłą wybierz kilka odbla-
sków i umieść je na plecaku, kurtce, kombinezonie. 
Opowiedz kolegom o konieczności stosowania od-
blasków.
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§ 21. PRZEJAZD KOLEJOWY.
ZNAKI DROGOWE

Jakie znasz środki transportu?
Jak nazywa się miejsce przecięcia się dróg samocho-
dowych?

Miejsce przecięcia się drogi i toru kolejowego nazywa się 
przejazdem kolejowym:

Pociąg nie może natychmiast zahamować i zatrzymać się. 
Droga hamowania pojazdu kolejowego dorównuje jego długo-
ści, dlatego powinniśmy zachować ostrożność w pobliżu torów 
kolejowych i przejazdu kolejowego.

Zbliżanie się pociągu do przejazdu kolejowego zapowiada 
sygnalizacja świetlna (czerwone światło) lub akustyczna i opu-
szczone zapory.

Przejazd 
kolejowy bez 

zapór

Przejazd 
kolejowy z 
zaporami

Przejazd 
kolejowy 

wielotorowy

Pociąg nie może natychmiast zahamować i zatrzymać 
się. Jego droga hamowania jest bardzo długa.
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Znajdź na obrazkach tory kolejowe, szlaban, światła. 
Jakie znaki powinny być umieszczone przed każdym 
przejazdem kolejowym?

Zasady przechodzenia przez tory  
na przejazdach kolejowych

• Jeżeli przejazd kolejowy wyposażony jest w szlaban, przecho-
dzimy przez tory tylko wtedy, gdy szlaban jest podniesiony.

• Jeżeli pociąg przejechał, a szlaban nadal jest opuszczony – 
nadjeżdża następny pociąg.

• Jeżeli przejazd kolejowy nie posiada szlabanu, o zbliżającym się 
pociągu ostrzega sygnalizacja świetlna lub sygnał dźwiękowy.

• Przechodząc przez tory na przejeździe kolejowym bez szla-
banu najpierw trzeba spojrzeć w obydwie strony, żeby się 
upewnić czy pociąg nie nadjeżdża.
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ZNAKI DROGOWE

Przeczytaj wiersz Wł. Ścisłowskiego „Poznaj znaki”
Znajdź na obrazku znaki drogowe.
Powiedz, co one oznaczają?
Jaki znasz jeszcze znaki drogowe?

Poznaj znaki

Wiele znaków jest drogowych,
na nich auta, konie, krowy,
motocykle, sarny, dzieci
i samolot nawet leci!
Są traktory, most zwodzony
oraz strzałki w różne strony,
jest parowóz, tramwaj, trąbka –
raz w kółeczkach, raz w trójkątach!
Choć obrazów pełno takich,
trzeba poznać wszystkie znaki.

(Wł. Ścisłowski)



102 103

PRACA PRAKTYCZNA
Podzielcie się na cztery grupy odpowiednio do rodza-
jów znaków drogowych: „znaki ostrzegawcze”, „zna-
ki zakazu”, „znaki nakazu”, „znaki informacyjne”.
Odegrajcie scenki: „Co należy zrobić, jak zobaczę ta-
kie znaki drogowe”. 

Znaki ostrzegawcze – uprzedzają o miejscach na drodze, w któ-
rych występuje lub może występować niebezpieczeństwo albo 
przeszkoda (patrz. s. 100). 

Znaki zakazu – wyrażają bezwzględne zakazy dotyczące wyko-
nywania określonych manewrów, np. ruchu rowerów, motocy-
kli, pieszych.

Znaki nakazu – zezwalają na ruch tym uczestnikom ruchu dro-
gowego, którzy są wskazani na znakach (rowerzystom, pieszym 
lub i rowerzystom, i pieszym).

Znaki informacyjne – informują, np. ozna-
czają miejsce zatrzymania się wskazanych na 
znaku pojazdów.
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§ 22. BEZPIECZEŃSTWO NA PODWÓRKU

Wolny czas często lubisz spędzać z kolegami na podwórku. 
Pamiętaj, że dorośli zawsze powinni wiedzieć, gdzie jesteś i kie-
dy wrócisz do domu. 

Powiedz, w jakie zabawy bawisz się na podwórku 
najczęściej?
Co bierzesz ze sobą na przechadzkę?

Przeczytaj opowiadanie W. Drahunskiego „Na ulicy 
Sadowej wielki ruch” (s. 144–148). Zastanów się, 
dlaczego chłopcy stracili rower.

Połączcie się w cztery grupy: „rower”, „hulajnoga”, 
„komórka”, „deskorolka” .
Odegrajcie scenki, przedstawiające jak odmówić nie-
znajomym pożyczenia tych rzeczy.
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Niebezpieczne miejsca do gier i zabaw
Idealnym miejscem odpoczynku na świeżym powietrzu jest 

plac zabaw, boisko, skwerek lub park. Nie należy bawić się w 
miejscach niebezpiecznych:

• blisko drogi;
• w opuszczonych budynkach;
• na placu budowy; 
• a także w pobliżu stacji transformatorowych i linii energe-

tycznych (grozi porażeniem prądem a nawet śmiercią).
Obejrzyj obrazki i powiedz, co robią dzieci. Jakie nie-
bezpieczeństwo im grozi?
Zastanów się, gdzie koło Twojego domu można bawić 
się bezpiecznie, a gdzie grozi ci niebezpieczeństwo. 

Wybieraj bezpieczne miejsca do gier i zabaw.
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Zasady dla rowerzysty

Z pewnością wiele dzieci lubi jazdę rowerem. Ten pojazd po-
trafi rozpędzać się, skręcać i hamować jak prawdziwy samo-
chód. Kierujący rowerem jest uczestnikiem ruchu drogowego i 
dlatego powinien przestrzegać zasad ruchu drogowego.

Przypomnij sobie, co oznaczają znaki drogowe dla ro-
werzysty. 

Przeczytaj przepisy dotyczące rowerzystów i omów je.

• Nie wyjeżdżaj na drogę. Samodzielnie poruszać się po dro-
gach można od lat 14.

• Korzystaj z roweru tam, gdzie nie ma pojazdów i pieszych 
(na boisku, ścieżkach rowerowych itd.)

• Jeśli chcesz przejechać na drugą stronę drogi, na przejściu 
dla pieszych musisz zejść z roweru i przeprowadzić go.

• Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź hamulce i sygnał dźwię-
kowy. Wyposaż rower w szkiełka odblaskowe (z przodu, z 
tyłu, po bokach).

• Nie korzystaj z roweru w nocy, o zmroku, podczas mgły i 
deszczu.

Droga  
dla pieszych  

i rowerzystów

Zakaz  
wjazdu  

rowerów 

Droga  
dla  

rowerzystów 



106 107

Wyposażenie rowerzysty

Rowerzysta powinien być ubrany w strój o jaskrawych kolo-
rach. Spodenki – krótkie lub zwężone u dołu, aby nie wkręciły 
się w łańcuch. Dodatkowym elementem garderoby rowerzysty 
są rękawiczki bez palców i ochraniacze na kolana, które zapew-
niają bezpieczeństwo. W czasie upadku chronią skórę przed otar-
ciami czy skaleczeniem. Bezpieczeństwo rowerzysty zapewnia 
też specjalny kask na głowę.

Wspólnie z osobą dorosłą naucz się wybierać ubranie 
na przejażdżkę rowerową i prawidłowo ubierać kask.

Specjalny kask na głowę  
zapewnia bezpieczeństwo rowerzysty.

Prawidłowo Nieprawidłowo
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§ 23. ODPOCZYNEK  
NA ŁONIE PRZYRODY

Przyroda i zdrowie
Odpoczynek na łonie przyrody sprawia wielką przyjemność. 

W lesie, w górach, nad wodą można napawać się świeżym po-
wietrzem, podziwiać piękno krajobrazu. Śpiew ptaków, szelest 
liści, szum fal uspokajają. Człowiek odczuwa łączność z przyro-
dą. Wszystko to korzystnie wpływa na zdrowie.

Przypomnij sobie swój najbardziej udany odpoczynek 
na łonie przyrody. Powiedz:
• gdzie to było;
• z kim odpoczywałeś;
• co sprawiło na Tobie największe wrażenie.

Przeczytaj wiersz Danuty Gellnerowej „Co to jest 
przyroda?”. 
Połączcie się w pary i namalujcie plakaty „Jesteśmy 
przyjaciółmi przyrody”.

Najlepszy odpoczynek – przechadzka na przyrodzie.
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Co to jest przyroda?

Co to jest przyroda? 
– To drzewa i kwiaty, 
liście i woda. 
Motyl nad łąką, 
biała stokrotka. 
– Przyroda jest wokół, 
wszędzie ją spotkasz! 
Ptak rozśpiewany, 
grające świerszcze... 
– Powiedzcie proszę, 
co jeszcze, co jeszcze? 
– Kochaj przyrodę! 

Szanuj przyrodę! 
Omijaj w lesie 
Sadzonki młode! 
– Szanuj przyrodę! 
Kochaj przyrodę! 
Kwiatom w doniczkach 
nie żałuj wody! 
Dbaj o trawniki! 
Niech koło domu 
będzie wesoło! 
Będzie zielono!

(D. Gellnerowa)

Rysunek Anny Doroszenki – uczennicy klasy 3. Grodziskiej ogólnokształcącej 
szkoły № 2 czerkaskiego obwodu 
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Jak się wyposażyć na piesze wędrówki

Ubiór i obuwie na piesze wędrówki powinne być bezpieczne 
i wygodne.

Połączcie się w grupy: „ubiór”, „obuwie” i „sprzęt”. 
Na podstawie obrazka ułóżcie zasady dotyczące:
• ubioru, który będzie chronił przed niekorzystnymi 

zmianami pogody, urazami, ukąszeniami owadów;
• obuwia i skarpet, które należy wybrać na piesze 

wędrówki;
• rzeczy, które koniecznie wziąć z sobą.

Ubieraj się tak, aby ręce i nogi były zakryte. Pogoda w lecie może być 
zmienna, więc zabierz ze sobą sweter i nieprzemakalną kurtkę (dobrze, 
żeby miała kaptur i kieszenie). Nie zapomnij też o czapeczce. Przyda ci się 
i w upalny, i w chłodny dzień.

Bardzo ważnym ele-
mentem ubioru tury-
stycznego są buty. Naj-
odpowiedniejsze na 
piesze wędrówki jest 
obuwie z podwyższo-
ną cholewką i mocną 
podeszwą. Nie wkładaj 
na wycieczki piesze 
nowego obuwia, po-
nieważ może ono być 
przyczyną otarć.

Zabierz skarpety: 
jedną parę z cienkiej 
bawełny, drugą – z 
grubej wełny. Weź też 
jedną parę na zapas.

Zapakuj prowiant i 
wodę – świeże powie-
trze pobudza apetyt.

Nie zapomnij tele-
fonu komórkowego 
(z dobrze naładowaną 
baterią).

Zabierz gwizdek – 
może się przydać do 
wzywania pomocy, je-
śli się zgubisz.

Wszystkie rzeczy 
spakuj do plecaka, aby 
uwolnić ręce.

Naucz się wybierać odpowiedni ubiór  
i obuwie na piesze wędrówki.
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Niebezpieczne kleszcze

Kleszcze – to małe żyjątka, które budzą się do 
życia na początku wiosny i są aktywne do późnej 
jesieni. Najczęściej występują w lasach, parkach, na 
łąkach. Niektóre kleszcze są nosicielami groźnych 
chorób. Chcąc uchronić się przed ukąszeniem na 
spacerze w lesie, należy nosić nakrycie głowy oraz odzież ściśle 
osłaniającą jak największą powierzchnię ciała (długie rękawy, 
długie nogawki), pełne, kryjące buty. Zawsze po powrocie z lasu 
czy parku należy zdjąć ubranie i wytrzepać je, obejrzeć dokład-
nie swoje ciało, wziąć prysznic.

Jeżeli zauważysz na swojej skórze kleszcza, powiedz o tym 
osobie dorosłej i zgłoś się do lekarza, by go usunął.

Zasady zachowania w lesie

• Odpoczywaj na łonie przyrody wyłącznie pod opieką osoby 
dorosłej;

• Chroń lasy! Nie łam gałęzi drzew i krzewów. Nie niszcz mro-
wisk i ptasich gniazd.

• Nie zostawiaj po sobie śmieci.
• Nie rozniecaj ognia poza miejscami wyznaczonymi. Pożar w le-

sie może być niebezpieczny dla zamieszkujących go zwierząt.
• Nie zbieraj i nie spożywaj grzybów i owoców, których nie 

znasz – wśród nich mogą być trujące.
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§ 24. SAM SOBIE RATOWNIKIEM

Co Ci się może przydarzyć podczas wypoczynku

Spacer na świeżym powietrzu może zepsuć brzydka pogoda, 
spotkanie z dzikimi zwierzętami oraz inne przykre niespodzian-
ki. Dlatego dziecko w Twoim wieku nie powinno oddalać się bez 
opieki osoby dorosłej.

Przypomnij sobie swój najmniej udany odpoczynek 
na łonie przyrody. Powiedz, co go zepsuło. 
Obejrzyj obrazki i powiedz, jakie przykre niespo-
dzianki mogą Cię spotkać podczas wypoczynku. 
Jakie jeszcze niebezpieczne sytuacje mogą się zdarzyć?

Przeczytajcie informację na s. 113. Stańcie w kole, 
wybierzcie prowadzącego i zabawcie się w grę „Bez-
piecznie – niebezpiecznie”. Prowadzący nazywa 
określoną czynność (korzystanie z telefonu komórko-
wego, chowanie się...) i pyta kogokolwiek, czy wyko-
nywanie tej czynności podczas burzy jest bezpieczne. 
Ten, kto się pomyli, zostaje prowadzącym.



112 113

Burza w lesie

Wyobraź sobie, że odpoczywasz na świeżym powietrzu. Rap-
tem niebo pokryło się chmurami i zaczęła się burza – ulewa z 
piorunami i błyskawicami. Najbardziej niebezpieczne są bły-
skawice – potężne wyładowania elektryczne mogące zabić czło-
wieka. Aby uniknąć zagrożenia, zapamiętaj zasady zachowania 
podczas burzy.

1. Jeżeli burza zastała Cię w lesie, schowaj się pod niewyso-
kim drzewem lub krzewem;

2. Jeżeli jesteś na otwartym terenie, pamiętaj, że piorun razi 
w największy punkt na przestrzeni: pojedyncze drzewo, 
zwierzę, człowieka. Nigdy nie chowaj się pod stogiem sia-
na i pojedynczymi drzewami, gdyż niektóre z nich (np. 
lipy, dęby, topole) bardzo łatwo przewodzą elektryczność.

3. Nie stój koło urządzeń metalowych: trakcji kolejowych, 
transformatorów, przewodów wysokiego napięcia.

4. Odejdź od zbiornika wodnego (na odległość 100 m), gdyż 
woda jest doskonałym przewodnikiem elektryczności.

5. Poszukaj obniżeń terenu (wąwóz, dolina), kucnij, złącz 
nogi i usiądź na plecaku lub zwiniętym ubraniu, nie na 
gołej ziemi. Odłącz telefon komórkowy, odsuń od siebie na 
odległość 10–20 m wszystkie przedmioty metalowe (nawet 
parasol i rower).

Pamiętaj, że piorun razi w największy punkt  
na przestrzeni.



114 115

Co zrobić, gdy zgubisz się w lesie

Podczas wycieczki należy trzymać się grupy, nie wolno odłą-
czać od innych. Jeśli jednak zgubiłeś się – nie panikuj. Zatrzy-
maj się, weź głęboki oddech i spróbuj zachować spokój. Pozo-
stań w jednym miejscu. Skorzystaj z następujących porad:
1. Jeśli masz gwizdek – podaj sygnał „SOS”: trzy krótkie 

gwizdki, trzy długie i znów trzy krótkie.
2. Jeśli masz zasięg, zadzwoń do osoby dorosłej i powiedz, co 

widzisz dookoła. Nie ruszaj się z tego miejsca. Oszczędzaj 
wodę, jedzenie. 

3. Nie możesz zadzwonić – przypomnij sobie, co ostatnio wi-
działeś (tory kolejowe, rzekę, drogę). Wytęż słuch, bo cza-
sem słychać z daleka szum głównej drogi, pociąg lub odgłosy 
miasta. Oto co może usłyszeć człowiek z różnych odległości.

4. Miejsce, gdzie ścieżka łączy się z inną 
ścieżką lub drogą, wskaże Ci kierunek do 
zabudowań. W kierunku do miejscowości 
ścieżki i drogi łączą się pod kątem prostym 
tak, niby tworzą strzałkę, która wskazuje 
kierunek ruchu.

Twoje zadanie – wyjść do ludzi i poprosić o pomoc.
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Jak uniknąć spotkania z dzikimi zwierzętami

Podczas wycieczki możesz spotkać dzikie zwierzęta. 

Połączcie się w cztery grupy („wilk”, „dzik”, „łoś” 
„żmija”). Na podstawie tabelki przyszykujcie infor-
mację o tych zwierzętach:
• Gdzie można je spotkać?
• Czym zagrażają człowiekowi?
• W jaki sposób zabezpieczyć się przed nimi?

Zwierzę Gdzie można 
spotkać 

Czym zagraża 
człowiekowi

Jak zachować się w 
sytuacji zagrożenia

w lesie, stepie 
zimą głodny  
wilk może 
napaść na 
człowieka 

nie chodź 
ścieżkami 
zwierząt,
nie rozmawiaj 
głośno

w lesie, strefie 
leśnej

może napaść 
na człowieka 
wiosną, gdy 
broni swoich 
dzieci 

unikaj spotkania, 
nie ruszaj mło-
dych

w lesie
jesienią, gdy  
łosie są agresyw-
ne, mogą napaść 
na człowieka

unikaj spotkania

w błotach, 
stogach 
siana, pośród 
rumowisk 
skalnych

może ukąsić, uką-
szenie jest bolące 
i niebezpieczne, 
poszkodowany 
potrzebuje pomo-
cy medycznej

uważaj, aby nie 
nadepnąć na 
żmiję; wkładaj 
gumiaki i długie 
spodnie
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Zadania podsumowujące

Zastanów się wspólnie z osobą dorosłą, co zrobić, 
aby mieszkanie było bardziej przytulne i bezpieczne.  
W tym celu:
• Obejrzyjcie plan mieszkania, gdzie zaznaczono 

instalację wodociągową, urządzenia elektryczne i 
gazowe, substancje łatwopalne.

• W obecności osoby dorosłej sprawdź, czy umiesz 
zamykać dopływ wody, gazu i prądu do miesz-
kania.

• Zastanów się, jak można zaoszczędzać wydatki 
domowe i chronić zasoby przyrody: wodę, energię 
elektryczną i gaz.

Wspólnie z kolegami zorganizuj kampanię reklamo-
wą „Zaświeć się”:
• Wykonajcie plakat o konieczności noszenia ele-

mentów odblaskowych. Wywiesicie go na koryta-
rzu szkolnym.

• Przyszykujcie prezentację o niebezpieczeństwie 
przechodzenia drogi w warunkach złej widoczno-
ści. Zaprezentujcie ją uczniom i rodzicom. Jeśli 
istnieje taka możliwość, zaproście na prezentację 
przedstawicieli milicji drogowej.

• Zaprezentujcie, jak można wykorzystywać ele-
menty odblaskowe (na ubraniu, obuwiu, plecaku a 
nawet na zwierzętach domowych).
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Rozdział 4

ZDROWY DUCH
Charakter człowieka

Wyobraźnia i zdrowie

Ucz się skutecznie

Uczymy się odpoczywać

Samoocena charakteru
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§ 25. CHARAKTER CZŁOWIEKA

Wygląd zewnętrzny i charakter

Zespół cech składających się na  powierzchowność człowieka 
(kolor oczu, włosów, wzrost) – to jego wygląd zewnętrzny. Cechy, 
które ujawniają się w zachowaniu człowieka – to jego charakter. 

Zabawcie się w grę „Zgadnij, kto to”. Prowadzący wy-
chodzi z klasy, a pozostali wybierają jednego ucznia. 
Następnie prowadzący powraca i próbuje zgadnąć, 
kogo wybrano. Może zadać trzy pytania o jego wy-
gląd zewnętrzny lub rysy charakteru. Kolejnym pro-
wadzącym jest ten, czyje imię zostało odgadnięte. 

– Czy to chłopczyk?

– Nie!

– Czy ona ma długie włosy?

– Tak!

– Czy ona jest wesoła?

– Tak!

– To Irenka!

– Tak!

Charakter człowieka ujawnia się w jego zachowaniu.
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Dobre uczynki

Nauczyła mnie mamusia,
by człowiekiem dobrym być.

Z koleżanką i z kolegą
zawsze umiem w zgodzie żyć.

Nakarmię pieska, kotkowi dam mleko,
pobawię się z bratem, to nic trudnego.

Odkurzę dywan, zmyję talerze,
że mogę pomóc, bardzo się cieszę.

Starszej sąsiadce zaniosę zakupy,
a gdy jej smutno, dodam otuchy.

Tak mamusia mnie uczyła,
od najmłodszych moich lat,

żebym zawsze miła była
i kochała cały świat.

(M. Szczepańska)

Jak rozumiesz powiedzenie: „Oczy są zwierciadłem 
duszy”.
Co mają na myśli, kiedy mówią o kimś: "Człowiek z 
dużej litery"? 
Co znaczą słowa „dobry charakter”, „łagodne uspo-
sobienie”?

Piękno wewnętrzne człowieka  
jest ważniejsze od piękna zewnętrznego.
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Charakter a zdrowie
Lenistwo, agresywność, niedbalstwo – to cechy charakteru, 

które  szkodzą zdrowiu. Powinieneś się ich jak najprędzej pozbyć. 
Natomiast rozwijaj w sobie odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, 
życzliwość, pracowitość. Te cechy charakteru sprzyjają zdrowiu.

Przeczytaj opowiadanie Czesława  Janczarskiego „Bieg 
z przeszkodami” (s. 148–149). Odpowiedz na pytania:
• Jaki był zajączek?
• O co poprosiła mama kolegów zajączka?
• Jak Kapustek i Sałatek zmusili zajączka do ruchu?
• Czy zajączek się zmienił i jak?
• W czym brał udział?
• Czemu zawdzięczał swoje zwycięstwo?
• Co my możemy robić, żebyśmy byli tacy szybcy i 

sprawni jak zajączek?

PRACA PRAKTYCZNA
1. Przeczytaj niemiecką baśń ludową „Pani Zima” 
(s. 149–152).
• Jakie cechy charakteru mają bohaterowie opowia-

dania: piękna córka i brzydka córka?
• Którzy bohaterowie są pozytywni, a którzy – nie?
• Czego uczy opowiadanie?
2. Przeczytaj wiersze na s. 153. Jakie cechy charakte-
ru mają dzieci?
3. Jakie jeszcze cechy charakteru znasz?
• Zapisz je na tablicy i powiedz, jakie cechy cha-

rakteru Tobie się podobają, a jakie – nie; które są 
szkodliwe dla zdrowia, a które sprzyjają zdrowiu.

Charakter człowieka wpływa na jego zdrowie.  
Człowiek może zmienić cechy swego charakteru.
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§ 26. SAMOOCENA CHARAKTERU

Tchórz

Było sobie dwóch kolegów: Jacek i Tomek. Jacek był tchórzli-
wy, a Tomek – odważny. Pewnego razu chłopcy usłyszeli krzyk 
dziewczynki, która tonęła w rzece. Tchórzliwy Jacek tak się 
przejął losem dziewczynki, że rzucił się jej na ratunek. Odważ-
ny Tomek, który nie bał się ani o siebie, ani o innych, poszedł 
sobie precz.

Jacek zawsze martwił się o mamę. Sam zmywał po sobie na-
czynia. W ten sposób pomagał mamie, która po pracy była zmę-
czona, a musiała jeszcze posprzątać mieszkanie. Natomiast To-
mek nigdy nie pomagał mamie.

– Czemu zawsze się o wszystko boisz? – mówił Tomek. –
Bierz przykład ze mnie. Widziałem dzisiaj, jak chłopcy obrażali 
dziewczynkę, ale mnie to wcale nie przestraszyło.

(I. Butman)

Który z chłopców miał się za odważnego?
A Ty jak sądzisz?
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Samoocena

Samoocena – to sposób, w jaki oceniamy własną osobę. Sa-
moocena bywa zaniżona, zawyżona i realna.

Zaniżona samoocena – gdy człowiek nie docenia siebie, przy-
pisuje sobie niższe możliwości.

Zawyżona samoocena – gdy człowiek przypisuje sobie wyż-
sze możliwości, niż w rzeczywistości posiada; nie dostrzega 
sukcesów innych osób.

Realna samoocena – gdy człowiek odnosi się równie dobrze 
do siebie i do innych. On nie wyolbrzymia i nie zaniża znaczenia 
swoich sukcesów. Pomaga to człowiekowi być pewnym siebie i 
wskazuje drogę do rozwoju.

Realistyczna samoocena pomaga człowiekowi  
być pewnym siebie i wskazuje drogę do rozwoju.
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PRACA PRAKTYCZNA

Na podstawie tabelki oceń swój charakter. Jeśli są-
dzisz, że jesteś niechlujny, postaw sobie 0 punktów; 
jeśli czasami bywasz niechlujny, a czasami schlud-
ny – 5 punktów; jeśli jesteś bardzo schludny –  
9 punktów.

Wyobraź sobie sklep, w którym możesz wymienić jed-
ną rysę swego charakteru na inną. Powiedz, co chciał-
byś oddać, a co wziąć w takim sklepie.

Wychowuj w sobie cechy charakteru, które wzmacniają 
zdrowie: czułość, szczerość, uczciwość.

Niechlujny Schludny

Leniwy Pracowity

Nieczuły Czuły

Skąpy Szczodry

Obojętny Troskliwy

Tchórzliwy Odważny

Chytry Szczery
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§ 27. UCZ SIĘ SKUTECZNIE

Po co się uczymy

Wiele młodych zwierząt są prawie identycznymi malutkimi 
kopiami dorosłych. One potrafią już chodzić, pływać, latać i 
zdobywać sobie pokarm. Człowiek jest najmądrzejszą istotą 
na Ziemi, ale jego dzieci rodzą się nieporadne i niezdolne do 
samodzielnego życia. Jednak w procesie uczenia się one przej-
mują doświadczenie nie tylko swoich rodziców, ale i minio-
nych pokoleń.

Naród mówi: „Człowiek całe życie się uczy”. To powiedzenie 
jest szczególnie aktualne w dniu dzisiejszym, kiedy na świecie 
pojawia się ogrom nowej informacji. Dlatego współczesny czło-
wiek powinien się uczyć w ciągu całego życia

Jak rozumiesz podane przysłowia: 
„Nauka w las nie wiedzie, a z lasu wyprowadza.”
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.”
„Bieda temu dokuczy, kto się za młodu nie uczy.”
„Nauki woda nie zabierze, ogień nie spali, złodziej 
nie ukradnie.”
„Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie 
umiał.”
„Nauki korzenie są gorzkie, ale owoce smaczne.”

Dokończ zdanie: „Uczę się po to, by...”

Współczesny człowiek powinien się uczyć  
w ciągu całego życia.
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Warunki skutecznego uczenia się

Mózg człowieka jest idealnym narzędziem uczenia się. On 
potrafi opracowywać ogromną ilość informacji i zapamięty-
wać prawie wszystko, co interesuje człowieka. Jednak w szkole 
uczysz się nie tylko tego, co jest ciekawe, ale i tego, co powinno 
znać dziecko w Twoim wieku.

Obejrzyj obrazek i nazwij warunki skutecznego ucze-
nia się.

Pamięć i uwaga

Dzieci, które uważnie słuchają nauczyciela, uczą się lepiej 
niż te, którym trudno skupić się na lekcji. Tym, które mają 
dobrą pamięć, również łatwiej jest uczyć się (na przykład języ-
ków obcych). 

Na Twoim 
biurku jest 
porządek.

Dobra pamięć i uwaga pomagają w procesie uczenia się.

Masz do kogo 
zwrócić się o 

pomoc.

Zadania są 
ciekawe i nie 
bardzo trudne.Nic Ci nie 

przeszkadza.

Nie jesteś głodny 
ani zmęczony.

Dobrze się  
czujesz.

Łatwo się 
uczysz, gdy:
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PRACA PRAKTYCZNA

W procesie uczenia się rozwijamy pamięć i uwagę. Możesz je 
poprawić za pomocą specjalnych gier.

Gra Kolor słowa

Po kolei podajcie nazwę kolorów, w jakim napisane są wy-
razy (nie czytajcie wyrazów). Wygrywa ten, kto zrobi mniej 
błędów. 

Gra Spostrzegawczość

Połączcie się w pary. Jeden uczeń opisuje to, co wiele razy wi-
dział (podwórko szkolne, drogę ze stołówki do klasy, ze szkoły 
do domu), a drugi uzupełnia. Następnie zamieńcie się rolami. 

NIEBIESKI ZIELONY CZERWONY ŻÓŁTY

CZERWONY NIEBIESKI ZIELONY ŻÓŁTY

NIEBIESKI CZERWONY ZIELONY ŻÓŁTY

NIEBIESKI ZIELONY ŻÓŁTY CZERWONY

CZERWONY ZIELONY ŻÓŁTY NIEBIESKI
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Gra Jestem uważny

Ustawcie się w szeregu i wybierzcie prowadzącego. W ciągu 
kilku sekund prowadzący próbuje zapamiętać, kto obok kogo 
stoi. Odwraca się i nazywa wszystkich po kolei. Następnie za-
mieńcie się miejscami i wybierzcie nowego prowadzącego.

Gra Rób tak, jak mówię, a nie tak, jak robię

Ustawcie się w szeregu i wybierzcie prowadzącego. Prowa-
dzący nazywa przedmiot (np. „samolot”) i pokazuje ruchy. Je-
śli przedmiot lata – podnosi ręce, jeśli nie lata – opuszcza ręce. 
Czasami prowadzący może pokazywać nieprawidłowe ruchy, 
ale wszyscy powinni robić to, co on mówi, a nie to, co pokazuje. 
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Gra Śniegowa kula

Usiądźcie lub stańcie w kole. Pierwszy uczeń nazywa swo-
je imię i ulubioną potrawę. Na przykład: „Jestem Janek. Lubię 
lody”. Drugi uczeń – imię poprzedniego uczestnika oraz jego 
ulubioną potrawę, a następnie – swoje imię i ulubioną potrawę. 
Na przykład: „Janek – lody, a ja – Ania, lubię truskawki” i tak 
dalej. Ostatni nazywa imiona i ulubione potrawy wszystkich 
uczestników. Następnego razu zamiast potraw można nazywać 
coś innego: ulubioną książę, ulubionego bohatera itd.

Gra Urodziny

Bardziej skomplikowana wersja gry Śniegowa kula. Zamiast 
potrawy należy podać datę swoich urodzin (dzień i miesiąc). 
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Gra Lubię robić tak

Inna wersja gry Śniegowa kula. Zamiast nazywania ulubio-
nych potraw czy dni urodzin pokazujemy jakikolwiek ruch. Na 
przykład: „Jestem Kasia, lubię robić tak (obrócić się dookoła 
siebie, podskoczyć, klasnąć w dłonie...)”. Wszyscy powtarzają 
ten ruch. Kolejny uczestnik nazywa imię i pokazuje ruchy po-
przednich uczestników, a potem – swój. 

To ćwiczenie rozwija pamięć ruchową.

Pamięć i uwagę można rozwijać  
za pomocą specjalnych gier i zabaw.



130 131

§ 28. WYOBRAŹNIA A ZDROWIE

Zdolności twórcze

Nasz mózg składa się z dwóch półkul – prawej i lewej. Prawa 
półkula umownie bywa nazywana „artystyczną”, a lewa – „lo-
giczną”.

Prawa i lewa półkula odpowiadają za różne rodzaje działalno-
ści, jednak najsprawniej funkcjonują wspólnie. Dlatego też ra-
zem z logicznym myśleniem należy rozwijać swoją wyobraźnię 
i zdolności twórcze.

Usiądźcie w kole i zabawcie się w grę „Na szczę-
ście/niestety”. Jeden zaczyna wymyślać historię. Na 
przykład: „Niestety, zgubiłem wczoraj telefon komór-
kowy”. Siedzący obok kontynuuje opowiadanie sło-
wami: „Na szczęście, była to stara komórka”. Trzeci 
mówi: „Niestety...” i tak dalej.

Zajęcia twórcze sprawiają radość,  
zadowolenie, poprawiają humor i zdrowie.
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Fantazja a rzeczywistość

Dzieci mają skłonność do fantazjowania. Czasami one mylą 
fantazję i rzeczywistość oraz boją się tego, co nie istnieje. 

Przeczytaj opowiadanie Mikołaja Nosowa „Żywy ka-
pelusz” (s. 154–155). Powiedz:

• Czego przestraszyli się chłopcy?
• Co oni sobie pomyśleli?
• Co się wydarzyło na prawdę?

Lęk jest korzystnym uczuciem, ponieważ ostrzega nas przed 
niebezpieczeństwem. Jeżeli natomiast powstaje na podstawie 
wyobrażeń, wtedy przygnębia i szkodzi zdrowiu.

Aby nauczyć się rozróżniać lęki realne i nierzeczywi-
ste, połączcie się w dwie grupy (chłopcy i dziewczyn-
ki) i wykonajcie polecenia:

• namalujcie dziecko, które się wszystkiego boi;

• wymyślcie mu imię i zapiszcie lub namalujcie to, 
czego się boi (duchów, ciemności, złych ocen, chuli-
ganów, samochodów, strasznych opowiadań...).

Zastanówcie się, co z tego jest fantazją, a co – rzeczy-
wistością. Obok fantazji postawcie literkę „F”, obok 
rzeczywistości – „R”.

Opowiedzcie po kolei o namalowanej postaci.

Jak sądzisz, czego należy się wystrzegać, a czego – 
nie. Wytłumacz, dlaczego.

Naucz się odróżnić niebezpieczeństwo  
realne od nierealnego.



132 133

Twórczość ludowa

Ustna twórczość ludowa obejmuje pieśni, legendy, bajki, ba-
śnie oraz przysłowia i powiedzenia. 

Przeczytaj przysłowia i powiedzenia o zdrowiu.
Jak sądzisz, co one oznaczają?
Jakie jeszcze znasz przysłowia i powiedzenia na ten 
temat?

W zdrowym ciele – zdrowy duch.

Im mniej nienawiści, tym więcej zdrowia.

Chcesz być zdrowy, młody – nie stroń nigdy od wody.

Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bo-
gactwo.

Każdy uśmiech to zdrowie.

Kto zdrowia nie szanuje, ten na starość żałuje.

Sport to zdrowie.

Zdrowy nie wie, jaki ma skarb.

Nikomu zdrowie nie smakuje, aż jakiej choroby 
skosztuje.

Praca stawia na nogi, a lenistwo z nóg zwala.
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PRACA PRAKTYCZNA

Podzielcie się na grupy po 4–5 osób.
Wybierzcie jedno przysłowie i ułóżcie bajkę (tytułem 
będzie to przysłowie).
Namalujcie ilustracje do bajki.
Sporządźcie książeczkę „Bajki o zdrowiu”.

Przy pomocy osoby dorosłej napiszcie scenariusz 
przedstawienia „Być zdrowym – to modne!”.
Wykorzystajcie ułożone przez was bajki oraz wiersze 
i opowiadania zamieszczone w podręczniku.
Zaproście na przedstawienie rodziców i uczniów z in-
nych klas.

Wyobraźnia pomaga człowiekowi rozwijać zdolności 
twórcze, przewidywać skutki podejmowanych działań  

i planować przyszłość.
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§ 29. UCZYMY SIĘ ODPOCZYWAĆ

Zmęczenie a zdrowie

Jeżeli człowiek pracuje bez odpoczynku, odczuwa zmęcze-
nie. Prowadzi to do pogorszenia pamięci, koncentracji uwagi, 
zmniejsza się zdolność do pracy.

Przemęczenie pojawia się wtedy, gdy człowiek odczuwa zmę-
czenie, lecz pracuje nadal. Przemęczenie szkodzi zdrowiu, po-
nieważ prowadzi do zaburzenia pracy całego organizmu i czło-
wiek może zachorować. 

Przeczytaj w tabelce, jakie są oznaki zmęczenia i 
przemęczenia.
Przypomnij sobie, jakie są twoje ulubione rodzaje od-
poczynku.
Dokończ zdanie: „Kiedy jestem zmęczony, lubię...”.

Oznaki zmęczenia Oznaki przemęczenia

• słabość
• senność
• zmniejszenie się zdolności 

do pracy
• zaburzenia pamięci, uwagi

• bladość twarzy
• zaczerwienienie oczu
• utrata apetytu
• zaburzenia snu
• płaczliwość
• drażliwość
• ból głowy
• częste przeziębienia

Zmęczyłeś się – odpocznij!
Przemęczenie jest szkodliwe dla zdrowia.
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Jaki odpoczynek jest najlepszy

Odpoczynek jest ważną częścią zdrowego stylu życia. Jaki 
sposób odpoczynku jest najlepszy? Zależy to od tego, przez co 
się zmęczyłeś. Jeżeli długo grałeś w piłkę nożną, trzeba dać 
odpoczynek mięśniom. Jeżeli się uczyłeś, odrabiałeś lekcje, to 
najlepszym odpoczynkiem będą gry ruchowe na świeżym po-
wietrzu.

Zabawcie się w grę „Ping-pong”. Połączcie się w gru-
py: „bierny odpoczynek” i „aktywny odpoczynek”. 
W ciągu 3 minut postarajcie się zapisać jak najwię-
cej sposobów biernego i aktywnego odpoczynku. Na-
stępnie przedstawiciele grup po kolei nazywają formy 
aktywnego i biernego odpoczynku.

Najlepszy odpoczynek – to zmiana rodzaju działalności.



136 137

Ćwiczenia relaksujące

Życie współczesnego człowieka nasycone jest różnymi wyda-
rzeniami. Prowadzi to do fizycznego i psychicznego napięcia. 
Ćwiczenia, które pomagają nam fizycznie i psychicznie rozprę-
żyć się i odpocząć, nazywają się ćwiczeniami na relaksację. Naj-
lepiej je wykonywać na świeżym powietrzu lub w dobrze prze-
wietrzonym pomieszczeniu.

Ćwiczenie „Mucha”

Usiądź wygodnie: ręce połóż na ko-
lanach, opuść ramiona i głowę, zamknij 
oczy. Wyobraź sobie, że na twarz chce 
ci usiąść mucha. Ona siada na nos, usta, 
czoło, oczy. Twoje zadanie: nie otwie-
rając oczu, za pomocą mimiki odegnać 
natrętną muchę.

Ćwiczenie „Lody”

Stań równo, zamknij oczy, podnieś 
ręce do góry. Wyobraź sobie, że jesteś 
lodem. Napnij wszystkie mięśnie ciała. 
Zapamiętaj te odczucia. Zastygnij w tej 
pozycji na 1–2 minuty. Następnie wy-
obraź sobie, że pod wpływem promie-
ni słonecznych zaczynasz powoli „top-
nieć”: rozluźniaj ręce, ramiona, szyję, 
tułów, nogi, twarz.

Ćwiczenia na relaksację pomagają usunąć fizyczne  
i psychiczne naprężenie.
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PRACA PRAKTYCZNA

Każdy ma ulubione formy odpoczynku. Codziennie należy 
zwracać uwagę na to, co przynosi radość i zadowolenie. 

Z białych arkuszy papieru wytnij chmurki. Napisz na 
nich to, co sprawia ci radość. Zrób plakat ze swoich 
rysunków.

Po natężonej pracy w ciągu roku szkolnego trzeba 
dobrze odpocząć i odnowić siły. Opowiedz o swoich 
planach na lato. 

Słuchanie 
muzyki Spacer  

z psem

Czytanie 
ciekawej 
książki

Kąpiel  
w morzu

Wakacje  
z rodziną

Piłka  

nożna

Uśmiech 
mamy
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Zadania podsumowujące

Zabawcie się w grę „Na wędrówkę zabiorę ze sobą”. Zasady 
tej gry są podobne do zasad gry „Śniegowa kula”.

Usiądźcie lub stańcie w kole. Pierwszy uczeń mówi: „Na wę-
drówkę zabiorę ze sobą kompas”. Drugi uczeń powtarza to, co 
powiedział poprzedni i dodaje coś swojego: „Na wędrówkę za-
biorę ze sobą kompas i telefon komórkowy” itd. 

Możecie zabawić się w inne gry: „Nad morze (w góry, na wy-
cieczkę, ...) zabiorę ze sobą” . Przy pomocy tych gier poćwiczysz 
swoją pamięć i uwagę, powtórzysz opracowany materiał i nasta-
wisz się na bezpieczny odpoczynek. 

Życzymy Ci wesołych i słonecznych wakacji!
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DODATKOWE 
teksty do czytania

Jak odkryto witaminy

Jeszcze 150 lat temu uczeni sądzili, że produkty spożywcze 
składają się z białek, tłuszczów, węglowodanów, substancji mi-
neralnych i wody. Jednak podczas podróży morskich ludzie cho-
rowali i umierali, chociaż mieli zapasy żywności. Dlaczego?

Na to pytanie w 1880 roku odpowiedział rosyjski uczony My-
koła Łunin. On zauważył, że myszki, które spożywały pokarm 
składający się ze znanych w tym czasie cząsteczek mleka (kaze-
iny, tłuszczu, cukru i soli) marniały i ginęły. Natomiast myszki, 
które spożywały naturalne mleko, były zdrowe. „Stąd wynika, 
że w mleku znajdują się jeszcze jakieś substancje, które są nie-
zbędne dla odżywiania” – zrobił wniosek uczony.

W 1911 roku polski uczony Kazimierz Funk jako pierwszy 
wydzielił związek, który nazwał witaminą (od łac. vita – życie).
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Rzepka

Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie,
Chodził te rzepkę oglądać co dzień.
Wyrosła rzepka jędrna i krzepka,
Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka!
Więc ciągnie rzepkę dziadek niebożę,
Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może!
Zawołał dziadek na pomoc babcię:
„Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się!”
I biedny dziadek z babcią niebogą
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!
Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Przyleciał wnuczek, babci się złapał,
Poci się, stęka, aż się zasapał!
Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!
Zawołał wnuczek szczeniaczka Mruczka,
Przyleciał Mruczek i ciągnie wnuczka!
Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!
Na kurkę czyhał kotek w ukryciu,
Zaszczekał Mruczek: „Pomóż nam, Kiciu!”
Kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!
Więc woła Kicia kurkę z podwórka,
Wnet przyleciała usłużna kurka.
Kurka za Kicię, Kicia za Mruczka,
Mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę,
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Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!
Szła sobie gąska ścieżynką wąską,
Krzyknęła kurka: „Chodź no tu gąsko!”
Gąska za kurkę, Kurka za Kicię,
Kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!
Leciał wysoko bocian-długonos,
„Fruńże tu, boćku, do nas na pomoc!”
Bociek za gąskę, gąska za kurkę,
Kurka za kicię, kicia za mruczka,
Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!
Skakała drogą zielona żabka,
Złapała boćka – rzadka to gradka!
Żabka za boćka, Bociek za gąskę,
Gąska za kurkę, Kurka za Kicię,
Kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię, babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę, a na przyczepkę
Kawka za żabkę bo na tę rzepkę
Też miała chrapkę. Tak się zawzięli, tak się nadęli,
Że nagle rzepkę – Trrrach!! – wyciągnęli!
Aż wstyd powiedzieć, co było dalej!
Wszyscy na siebie poupadali:
Rzepka na dziadka, dziadek na babcię,
Babcia na wnuczka, wnuczek na Mruczka,
Mruczek na Kicię, Kicia na kurkę,
Kurka na gąskę, Gąska na boćka,
Bociek na żabkę, Żabka na kawkę
I na ostatku Kawka na trawkę.

(J. Brzechwa)
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Łabędź, Szczupak i Rak

Kiedy u ludzi zgody brak
I praca im nie idzie w smak:
Nie pracą ona dla nich będzie, lecz katuszą.

Raz Łabędź, Szczupak tudzież Rak
Pociągnąć wspólnymi siły
Wóz ładowny umyśliły;
Ze skóry wprost wyłażą, lecz wozu nie ruszą.
Nie był wcale tak wielki ciężar na tej furze – 
Lecz Łabędź rwie ku górze,
Szczupak ciągnie do wody, Rak zasię z powrotem.
Kto winien, kto nie winien – nie nam sądzić o tem –
To tylko pewna, że ten wóz
Jak stał, tak stoi, jakby w ziemię wrósł.

(L. Hlibow)
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Dobry uczynek

Jurek obudził się rano. Spojrzał w okno. Ładny dzień będzie.
Chłopczyk zapragnął spełnić jakiś dobry uczynek. Siedzi i 

myśli: „Gdyby na przykład moja siostrzyczka tonęła, a ja bym ją 
wyratował?”

A siostrzyczka właśnie podchodzi do niego.
– Chodź, pobaw się ze mną, Jurku!
– Odejdź, nie przeszkadzaj mi myśleć!
Siostrzyczka odeszła obrażona. Jurek dalej rozmyśla: „Gdyby 

tak na babcię wilki napadły, a ja bym je zastrzelił?”
– Sprzątnij, Jurku, naczy-

nia – prosi właśnie babcia.
– Nie mam czasu – niech 

babcia sama sprzątnie.
Babcia pokiwała głową, a 

Jurek wciąż rozmyśla: „Gdy-
by tak Trezor wpadł do stud-
ni, a ja bym go wyciągnął?”

Trezor kręci się koło nie-
go, ogonem merda.

– Daj mi wody, Jurku!
– Idź precz! Nie przeszka-

dzaj mi myśleć.
Trezor podkulił ogon i 

uciekł. Jurek poszedł do 
mamy.

– Chciałbym zrobić coś dobrego, ale nie wiem co.
Mama pogłaskała Jurka po głowie.
– Pobaw się z siostrzyczką, pomóż babci naczynia sprzątnąć, 

daj wody Trezorowi.
(W. Osiejewa)
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Na ulicy Sadowej wielki ruch 
(fragment)

Janek miał rower. Był stary, ale można jeszcze było na nim 
jeździć. Kiedyś należał do ojca Janka, ale kiedy zepsuł się, ojciec 
powiedział:

– Weź ten pojazd, napraw go i będziesz mieć swój rower. On 
ci jeszcze posłuży. Kupiłem go kiedyś na „pchlim targu”, był 
prawie nowy.

Janek się bardzo ucieszył. Całymi dniami majsterkował przy 
nim, coś odkręcał, przykręcał, postukiwał. Pewnego razu pod-
niósł swój rower z ziemi, napompował opony, przetarł go z ku-
rzu, spiął w dole spodnie spinaczami. Usiadł na rower i pojechał.

Zacząłem już obawiać się, czy nie zapomniał o mnie, jak rap-
tem Janek podjechał, oparł się nogą o parkan i powiedział:

– Siadaj!
– Dokąd pojedziemy?
– Po białym świecie!
Wydawało mi się wtedy, że na naszym białym świecie żyją 

tylko weseli ludzie i czekają, kiedy my z Jankiem przyjedziemy 
do nich.

Wyjechaliśmy z podwórka i pojechaliśmy uliczkami, którymi 
przedtem chodziliśmy tylko pieszo. Długo tak jeździliśmy. By-
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liśmy już zmęczeni, więc Janek zatrzymał się, a ja zeskoczyłem 
z bagażnika. Wtedy to właśnie podszedł do nas ten chłopak. Był 
wysoki, miał złoty ząb, a na rękach – różne rysunki, portrety i 
pejzaże. Za nim biegł śmieszny kudłaty piesek, cały jakby z róż-
nych kawałeczków wełny. Były kawałeczki czarne, były białe i 
rude, nawet jeden zielony... Ogonek miał zakręcony.

Chłopak zapytał:
– Skąd jesteście?
– Ze Stawów– odpowiedzieliśmy.
– Oho! Zuchy! Przecież to nie jest blisko. Czy to Twój po-

jazd? – ciągnął dalej chłopak.
Janek odpowiedział:
– Mój. Był ojca, a teraz jest mój. Sam go naprawiłem.
– Patrzcie, no! Tacy niepokaźni chłopcy, a chemicy-mechanicy.
– Czy to Twój piesek? – zapytałem.
Chłopak skinął:
– Mój. Bardzo cenny pies. Rasowy. Hiszpański jamnik.
– Coś ty! Jakiż to jamnik? Jamniki są wąskie i długie – po-

wiedział Janek.
– Nie wiesz, to milcz! – odciął chłopak.– Moskiewski lub ria-

zański jamnik jest długi, bo cały czas siedzi pod szafą i rośnie 
na długość, a to jest inny pies, cenny. Wierny przyjaciel. Wabi 
się – Szachraj.

Chwilę pomilczał, potem westchnął i kontynuował:
– Ale co z tego? To tylko pies. Choć wierny, nie może mi po-

móc w mojej biedzie...
Janek zapytał:
– A co się stało?
– Babcia umiera. Ma podwójny wyrostek robaczkowy... 
Popatrzył na nas spod oka i dodał: – Podwójny wyrostek ro-

baczkowy i odrę. 
Zaczął płakać i ocierać łzy kułakiem. Moje serce zabiło moc-

niej. Chłopak przytuliwszy się do ściany głośno płakał. Jego pies 
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też zaczął wyć. I tak stali we dwójkę i wyli. Od tego wycia Janek 
aż zbladł. Położył rękę chłopcu na ramię i powiedział drżącym 
głosem:

– Przestańcie wyć!
Jak mogę przestać. Nie mam siły, aby dojść do apteki! Nie 

jadłem już trzy dni!.. Ajajjaj!..
I jeszcze głośniej zawył. A pies sobie. Dookoła nikogo nie 

było i nie wiedziałem, co robić.
Ale Janek nie rozgubił się.
– Czy masz receptę? – zapytał. – Jeśli masz, to daj mi, pojadę 

rowerem do apteki i przywiozę leki. Szybko wrócę z powrotem!
Ale chłopak zamachał rękoma, przestał wyć i zakrzyczał:
– Nie wolno! Jak mogę odpuścić dwóch takich małych chłop-

ców na ulicę Sadową? I do tego na rowerze! Czy wiecie, jaki 
tam jest ruch? Pędzą ogromne ciężarówki, dźwigi! Przejadą 
was, a ja będę winny! Nie dopuszczę do tego! Niech babcia 
umiera!

Chłopak znów zawył. Cenny pies jamnik też wył. Nie mogłem 
tego wytrzymać. Ten chłopak taki szlachetny! Gotów jest zary-
zykować życiem babci, aby tylko nam się nic nie stało. Chciało 
mi się płakać.

Oczy Janka też były mokre i on powiedział:
– Cóż mamy robić?
– Jest tylko jedno wyjście – rzekł chłopak. – Dajcie mi swój 

rower, pojadę i od razu wrócę z powrotem. Daję słowo!
Wyciągnął rękę w kierunku pojazdu, ale Janek mocno trzy-

mał rower. Chłopak szarpnął go i znów zaczął płakać:
– Moja babcia! Moja babcia umiera!
– Daj mu rower, przecież babcia może umrzeć! Gdyby tak to 

była twoja babcia?– powiedziałem Jankowi.
– Sam pojadę! – odpowiedział.
Wtedy chłopak wziął na ręce swego psa i zaczął go nam 

wpychać:
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– Bierzcie! Daję wam w zastaw przyjaciela! Wiernego przyja-
ciela oddaję! Teraz wierzysz? Wierzysz, czy nie?

– Janku, przecież on nam swego psa daje jako zastaw. Nigdzie 
się teraz nie podzieje, przecież to jego przyjaciel, cenny przyja-
ciel. Daj mu rower, nie bój się.

Janek dał chłopakowi rower i powiedział:
– Wystarczy ci piętnaście minut?
– Za dużo – odpowiedział chłopak. – Nie ruszajcie się z miej-

sca! Czekajcie tu na mnie. Wrócę za pięć minut.
Sprytnie wskoczył na rower, ruszył z miejsca i skręcił na ulicę 

Sadową.
Pies raptem wyskoczył z rąk Janka i jak strzała pobiegł za 

chłopakiem.
Janek krzyknął:
– Trzymaj!
– Nie dogonimy go. Pobiegł za gospodarzem. Oto co znaczy 

wierny przyjaciel! Gdybym miał takiego.
– Przecież jest zakładnikiem – powiedział Janek.
– To nic, niezadługo wrócą obydwaj – powiedziałem.
Minęło pięć minut.
– Nie ma ich – powiedział Janek.
– Może w aptece jest kolejka– odpowiedziałem.
Minęły jeszcze dwie godziny. Chłopaka nie było. I cennego 

psa też. Gdy zaczęło się ściemniać, Janek wziął mnie za rękę.
– Wszystko jest jasne. Chodźmy do domu – powiedział.
– Co jest jasne..., Janku?
– Głupi jestem. Nie wróci ten chłopak nigdy, nie odda roweru. 

I cenny pies też nie wróci!
Janek nie powiedział więcej ani słowa. Na pewno nie chciał, że-

bym myślał o najgorszym. Ale ja wszystko jedno o tym myślałem.
– Przecież na ulicy Sadowej taki ruch...

(W. Drahuńskyj)
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Bieg z przeszkodami
– Postaramy się, proszę pani!
Następnego dnia o świcie Szarek obudził się drżąc z zimna. – 

Gdzie moja pierzyna?! – zawołał.
Spojrzał w okno: pierzyna leży na śniegu. Wyskoczył na dwór, 

podbiegł do pierzyny, a pierzyna – w nogi! Gonił ją Szarek, ale 
nie miał siły. Zasapał się. Pierzyna uciekła. Wrócił Szarek do 
domu, słaniając się na nogach.

Tego dnia wcześnie zjadł śniadanie. I, o dziwo – zamiast 
trzech listków sałaty zjadł trzy razy tyle. Wieczorem pierzyna 
leżała na swoim miejscu. A następnego ranka znowu uciekła i 
znów gonił ją leniwy zajączek. I tak już było odtąd co dnia: pie-
rzyna uciekała z rana, a wieczorem wracała.

Przyszła wiosna. Szarek biegał coraz szybciej i dalej i coraz 
więcej zjadał listków sałaty i szpinaku. Aż wreszcie któregoś 
ranka Szarek dogonił uciekającą pierzynę. Wyleźli spod niej 
dwaj przyjaciele: Kapustek i Sałatek. – Ach, to wy ściągaliście 
ze mnie pierzynę! To na waszych nogach uciekała przede mną 
co rano! – Tak – przyznali się przyjaciele. – Ale nie gniewaj się 
na nas. Przeczytaj lepiej ten afisz.

I Szarek przeczytał afisz:
OLIMPIADA W ZAJĄCZKOWIE
Jutro odbędzie się wielki bieg z przeszkodami o mistrzostwo 

Zajączkowa.
Wezmą w niej udział wszyscy najlepsi biegacze.
Następnego dnia Szarek obudził się wcześnie. – Pierzyna nie 

uciekła... zdziwił się. I wtedy przypomniał sobie to, co było na-
pisane na afiszu.– Pójdę zobaczyć ten bieg – pomyślał.

Zawodnicy stali już na starcie. Huknął strzał – rozpoczął się 
bieg. Ale co to? Wraz z zawodnikami biegnie Szarek. I to jeszcze 
jak! Przebiera szybko nogami. Już jest w środku grupy zawod-
ników... Już jest na czele... Wszyscy biegacze, nawet ci najlep-
si, zostali daleko w tyle. A Szarek z dumnie podniesioną głową 
pierwszy wpada na metę. Trudno po prostu opisać, jakie były 
brawa, jakie wznoszono okrzyki na cześć zwycięzcy.
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Podbiegli do Szarka przyjaciele: Kapustek i Sałatek. Nasz bo-
hater ściskał łapki przyjaciół serdecznie i długo. – Dawno bym 
już został dobrym biegaczem – powiedział – ale wiecie, co mi 
przeszkadzało? – Co? – dziwili się przyjaciele. – Pierzyna! – 
zawołał Szarek, a potem dodał, uśmiechając się życzliwie do 
przyjaciół: – A wiecie, komu zawdzięczam to, że nie jestem już 
piecuchem i śpiochem, ale dobrym biegaczem? – Chyba też pie-
rzynie... – zaśmiali się Kapustek i Sałatek.

(Cz. Janczarski)

Pani Zima 
(niemiecka baśń ludowa)

Pewna wdowa miała dwie córki. Jedna była piękna i pracowi-
ta, a druga brzydka i leniwa. Wdowa więcej serca miała dla tej 
brzydkiej, bo była ona jej rodzoną córką. Piękną córkę zmuszała 
do wykonywania całej pracy w gospodarstwie. 

Każdego dnia biedna dziewczyna musiała prząść przy studni 
tak długo, dopóki jej palce nie zaczęły krwawić. 

Pewnego razu, gdy zanurzyła zakrwawione wrzeciono w stud-
ni, aby je umyć, wyślizgnęło się jej z ręki i wpadło do środka. 
Dziewczyna rozpłakała się i pobiegła do macochy, by powie-
dzieć jej o nieszczęściu. Macocha powiedziała w gniewie:

– Skoro z twojej winy wpadło do studni, to musisz je z niej 
wyciągnąć. 

Dziewczyna podeszła do studni. W chwili rozpaczy skoczy-
ła w głębinę w ślad za wrzecionem. Upadając, straciła przy-
tomność.

Kiedy się ocknęła, spostrzegła, że znajduje się na pięknej łące, 
pełnej kwiatów, skąpanej w promieniach słońca. Szła ścieżką 
biegnącą przez łąkę, aż zobaczyła piec pełen bochenków chleba. 
Zawołały do niej:
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– Wyjmij nas, bo się przypalimy! Jesteśmy już dobrze wypie-
czone!

Podeszła więc bliżej i łopatą piekarską zaczęła wyciągać bo-
chenki.

Potem poszła dalej, aż dotarła do drzewa uginającego się pod 
ciężarem jabłek. Zawołało do niej:

– Och potrząśnij mną, potrząśnij! Wszystkie moje jabłka już 
dojrzały!

Potrząsnęła więc drzewem. Potrząsała tak długo, dopóki 
wszystkie nie spadły; następnie zgromadziła je na jednym stosie 
i ruszyła w dalszą drogę.

Wreszcie stanęła przed małym domkiem, z którego wyglą-
dała stara kobieta. Miała ona tak wielkie zęby, że dziewczyna 
przeraziła się ogromnie. Już miała zawrócić i uciec, lecz kobieta 
odezwała się do niej:

– Czego się lękasz, drogie dziecko? Zamieszkaj ze mną. Jeśli 
dobrze się sprawisz przy pracy wokół gospodarstwa, będzie ci 
się dobrze powodziło. Musisz się przyłożyć do ścielenia mojego 
łóżka i zawsze porządnie wytrzepać pierzyny – aż pierze zacznie 
latać wkoło. Dzięki temu na świecie pada śnieg – musisz bo-
wiem wiedzieć, że ja jestem Zimą. 

Dziewczyna przystała na propozycję i zabrała się do pracy.
Wszystkie zadania wykonywała tak, by kobieta była zado-

wolona.
Mimo to po pewnym czasie zaczęła odczuwać smutek. Zrozu-

miała, że tęskni za domem – chociaż teraz żyło się jej po tysiąc-
kroć lepiej, gorąco pragnęła wrócić do dawnego życia.

Postanowiła powiedzieć o tym swojej pani:
– Tęsknię za domem – i choć bardzo mi tu dobrze, nie mogę 

dłużej zostać. Muszę wrócić do siebie.
Pani Zima odpowiedziała:
– Ponieważ z oddaniem mi służyłaś, pomogę ci się tam  

dostać.
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Wzięła ją za rękę i zaprowadziła do wielkich drzwi otwartych 
na oścież. Kiedy dziewczyna przez nie przechodziła, spadł na 
nią deszcz złota, które przykleiło się do niej i pokryło ją całą.

– Wszystko to należy do ciebie, ponieważ byłaś taka pracowi-
ta – powiedziała pani Zima. W dodatku zwróciła jej wrzeciono – 
to samo, które zgubiła w studni.

Gdy drzwi zamknęły się za dziewczyną, znalazła się niedale-
ko domu macochy. Kiedy przechodziła przez podwórze, kogut 
wskoczył na szczyt studni i wykrzyknął:

– Ku-ku-ru-ku, ko-ko, ko-ko! Idzie drogą czyste złoto!
Dziewczyna weszła do domu przywitać się z macochą, a że 

była pokryta złotem od stóp do głów, została przez nią dobrze 
przyjęta.

Gdy pracowita córka opowiedziała, co jej się przytrafiło, ma-
cocha natychmiast zapragnęła, aby jej leniwa córka również po-
siadała taką fortunę. Kazała więc dziewczynie usiąść przy studni 
i prząść; żeby ubrudzić wrzeciono krwią, dziewczyna poraniła 
rękę o kolczasty krzew. Potem wrzuciła wrzeciono do studni i 
wskoczyła za nim. 

Znalazła się, jak jej siostra, na pięknej łące i szła tą samą 
ścieżką, aż dotarła do wielkiego pieca. Bochenki chleba zawo-
łały do niej: 

– Wyjmij nas, bo się przypalimy! Jesteśmy już dobrze wypie-
czone!

Lecz leniwa dziewczyna odpowiedziała:
– Nie mam zamiaru ubrudzić sobie rączek.
I odeszła. Po chwili dotarła do jabłoni, która zawołała:
– Och potrząśnij mną, potrząśnij! Wszystkie moje jabłka już 

dojrzały!
Ona jednak odrzekła:
– Wszystko ładnie, pięknie – ale co będzie, jeśli któreś z nich 

spadnie mi na głowę? 
I poszła dalej.
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W końcu stanęła przed domkiem pani Zimy. Kiedy ją zoba-
czyła, nie wystraszyła się ani trochę – wiedziała już wcześniej 
o jej wielkich zębach – i od razu przyjęła się do niej na służbę.

Pierwszego dnia przyłożyła się do roboty i pracowała z odda-
niem, wykonując wszystkie zadania powierzone jej przez panią 
Zimę – cały czas myślała bowiem o złocie, które dostanie. Jed-
nak drugiego dnia zaczęła się obijać, a rankiem trzeciego dnia 
nie chciało jej się nawet wstać z łóżka. Do tego nigdy nie po-
ścieliła łóżka pani Zimy tak, jak o to prosiła – nie wytrzepywała 
pierzyn wystarczająco mocno, by pierze latało wkoło. 

Nic więc dziwnego, że pani Zima wkrótce straciła cierpliwość 
do dziewczyny i powiedziała, że czas jej służby dobiegł końca. 
Pani Zima zaprowadziła ją więc do drzwi, jednak kiedy dziew-
czyna przez nie przechodziła, zamiast deszczu złota z wielkiego 
kotła spłynęła na nią smoła. 

– Oto nagroda za twoją służbę – powiedziała pani Zima i za-
trzasnęła za dziewczyną drzwi.

Leniwa córka wróciła do domu cała pokryta lepką mazią. Kie-
dy zobaczył ją kogut, wskoczył na studnię i wykrzyknął:

– Ku-ku-ru-ku, ko-ko, ko-ko! Idzie drogą gęste błoto!
A smoła przywarła do dziewczyny tak ściśle, że aż do śmierci 

nie potrafiła jej zmyć.
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SKARŻYPYTA 
– Piotruś nie był dzisiaj w szkole,
Antek zrobił dziurę w stole, 
Wanda obrus poplamiła,
Zosia szyi nie umyła,
Jurek zgubił klucz, a Wacek, 
Zjadł ze stołu cały placek... 
– Któż się ciebie o to pyta?
Nikt, ja jestem skarżypyta.

(J. Brzechwa)
Gaduła 

Siedzi Igor przy stole,
podpiera się łokciami.
Chociaż ma talerz pełny
rozmawia wciąż z kolegami.

Kompotem polał Adasia,
poplamił zupą ubranie.
Dlaczego on ciągle gada?
Przecież ma jeść drugie danie.

A Igor nie przestaje,
chociaż koledzy go proszą,
by przestał wreszcie gadać,
bo dłużej tego nie zniosą.

(B. Forma) 
O pewnym Grzesiu 

Obok książek do swej teczki 
wcisnął Grzesio dwie bułeczki. 
Żadnej w papier nie zawinął, 
bo mu nagle papier zginął. 
Dzień był ciepły, w teczce ciasno, 
wypłynęło z bułek masło. 

I na książkach gęsty tłuszcz 
zrobił tysiąc plam – i już. 
Gdy to ujrzał Grześ, to zbladł: 
– Co ja teraz będę jadł?! 
Rzekł mu Tomek: – To jest jasne. 
Książki, Grzesiu, książki z masłem!

(J. Małek)
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Żywy kapelusz 

Kapelusz leżał na komodzie. Kotek Waśka siedział na podło-
dze obok komody, a Władzio i Witek siedzieli przy stole i ma-
lowali. Raptem z tyłu za nimi coś spadło na podłogę. Chłopcy 
odwrócili się i zobaczyli na podłodze koło komody kapelusz.

Władzio podszedł do komody, schylił się, chciał podnieść ka-
pelusz ... i raptem jak nie krzyknie:

– Aj, aj, aj! – i odskoczył w bok.
– Co się stało?– zapytał Witek.
– On jest ży-ży-żywy!
– Kto jest żywy?
– Ka-ka-pe-pe-lusz.
– Coś ty! Czy kapelusze bywają żywe?
– Po-popatrz sam!
Witek podszedł bliżej i popatrzył na kapelusz, który raptem 

popełznął prosto na niego. 
– Aj! – krzyknął Witek i wyskoczył na tapczan, a Władzio za 

nim.
Kapelusz zatrzymał się na środku pokoju. Chłopcy patrzą na 

niego i trzęsą się ze strachu. Wtem kapelusz popełznął do tap-
czanu.

– Aj! Oj! – zakrzyczeli chłopcy.
Zeskoczyli z tapczanu – i w nogi. Wbiegli do kuchni i za-

mknęli za sobą drzwi.
– Chyba już pój-pójdę sobie! – mówi Władzio.
– Dokąd?
– Do domu.
– Czemu?
– Bo-boję się kapelusza! Nigdy nie widziałem, żeby kapelusz 

chodził po pokoju.
– Może ktoś go za sznurek pociąga?
– No to pójdź zobacz.
– Chodźmy razem. Wezmę kij hokejowy. Jeżeli on do nas po-

dejdzie, uderzę go.



154 155

– Zaczekaj, też wezmę kij.
– Przecież nie mamy drugiego.
– No to wezmę kij narciarski.
Chłopcy wzięli kij hokejowy i kij narciarski, otworzyli drzwi 

i zaglądnęli do pokoju.
– Gdzież on jest? – pyta Witek.
– Tam, obok stołu.
– Jak go uderzę kijem! – mówi Witek. – Niech no tylko bliżej 

podpełznie!
Ale kapelusz leżał koło stołu i nie ruszał się.
– Aha, przestraszył się! – ucieszyli się chłopcy. – Boi się nas.
– Zaraz ja go przestraszę – powiedział Witek.
On zaczął stukać kijem po podłodze i krzyczeć:
– Hej, kapeluszu!
Ale kapelusz nie ruszał się. 
– Weźmy ziemniaki i rzucajmy w niego ziemniakami – zapro-

ponował Władzio.
Chłopcy wrócili do kuchni, na-

brali z koszyka ziemniaków i za-
częli rzucać w kapelusz.

Rzucali, rzucali, ... aż Witek tra-
fił. Kapelusz jaaak podskoczy do 
góry!

– Miau! – krzyknęło coś.
Spod kapelusza wysunął się sza-

ry ogonek, potem łapka, a potem 
wyskoczył kotek.

– Waśka – ucieszyli się chłopcy.
– Siedział na podłodze, a kapelusz upadł na niego z komody – 

domyślił się Władzio.
Witek złapał kotka i zaczął go głaskać!
– Waśka, kochany, jak wlazłeś pod ten kapelusz?
Ale Waśka nic nie odpowiadał, tylko mrużył oczy od światła.

(M. Nosow)
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Słowniczek

Aromatyzatory – dodatki dodawane do żywności w celu stworze-
nia wrażenia zapachu podobnego do naturalnego (lody truskaw-
kowe, sucharki z bekonem itd.). 

Barwniki – dodatki dodawane do żywności w celu nadania odpo-
wiedniego koloru.

Białka – składniki odżywcze, które są podstawowym materiałem 
budulcowym organizmu. Najwięcej znajduje się ich w mięsie, mle-
ku i serach.

Charakter – cechy, które ujawniają się w zachowaniu człowieka. 

Dodatki do żywności – substancje, które przedłużają termin przy-
datności produktów spożywczych i polepszają ich wygląd ze-
wnętrzny, zapach, smak (patrz też aromatyzatory, barwniki, kon-
serwanty, wzmacniacze smaku).

Gadżet – przyrząd, urządzenie, zazwyczaj małych rozmiarów, 
będące nowością techniki.

Internet – jest to sieć komputerowa, która łączy ze sobą ogromną 
ilość urządzeń komputerowych. 

Konflikt – sprzeczność poglądów, interesów. 

Konserwanty – dodatki dodawane do żywności w celu przedłuże-
nia terminu ich przydatności do spożycia.

Mikroby – organizmy obserwowane dopiero pod mikroskopem. 

Odporność – to zdolność organizmu do obrony przed mikrobami 
i wirusami.
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Relaksacja – ćwiczenia, które pomagają nam fizycznie i psychicz-
nie rozprężyć się i odpocząć.

Samoocena – to sposób, w jaki oceniamy własną osobę, swoje 
osiągnięcia w szkole, sporcie i innych dziedzinach życia.

Tłuszcze – składniki odżywcze, które chronią narządy wewnętrz-
ne, wzmacniają odporność organizmu. W dużych ilościach wystę-
pują w oleju, maśle, śmietanie, ciastkach. 

Węglowodany – składniki odżywcze, które są źródłem energii dla 
organizmu. W dużych ilościach występują w chlebie, kaszach, 
warzywach i owocach.

Wirusy komputerowe – to pisane przez różnych złośliwych ludzi 
programy, które mogą niszczyć, kraść dane, a także utrudniać lub 
uniemożliwiać pracę użytkownika komputera.

Wygląd zewnętrzny – zespół cech składających się na powierz-
chowność człowieka (kolor oczu, włosów, wzrost). 

Wzmacniacze smaku – dodatki dodawane do żywności, które 
wzmacniają istniejący smak artykułów spożywczych. 

Zdolność do pracy – zdolność człowieka do wykonywania okre-
ślonej pracy.
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