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Drogi Kolego!

W tym roku będziesz kontynuował naukę przedmiotu «Pod-
stawy zdrowia». Na lekcjach oraz samodzielnie przy pomocy pod-
ręcznika będziesz mógł pogłębić swą wiedzę o zdrowiu człowieka 
i bezpieczeństwie aktywności życiowej. Dowiesz się o elementach 
składowych zdrowia, o tym, jak należy zachować się w niebez-
piecznych sytuacjach, jak osiągnąć cel, jak rozwinąć swoje zdol-
ności i o wielu innych rzeczach. 

Pilnie ucz się materiału, odpowiadaj na pytania, wykonuj zada-
nia praktyczne, rozwiązuj zagadki i rebusy. Zwracaj uwagę na 
nową terminologię, którą zawarto w «Skarbcu słownikowym». Je-
żeli czegoś nie zrozumiesz, lub jeśli zechcesz wiedzieć więcej – 
korzystaj z literatury dodatkowej – słowników, encyklopedii itp., 
poproś o pomoc dorosłych. 

W podręczniku zostały użyte następujące znaki umowne:

 – odpowiedz na pytania, wykonaj zadania;

 – praktyczne zadanie;

 – praca w parach, grupach;

 – wykonaj wspólnie z rodzicami;

 – odgadnij zagadkę;

 – dla dociekliwych;

 – materiał dodatkowy.
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UCZ SIĘ KOLEGO!

Ciepłe lato już minęło,
Czas za ławki usiąść, dzieci,
By o zdrowiu kontynuować
Co już na ten temat wiecie.

O tym także powiem słowo –
Jak przyjaźnie warto mieć,
Jak tradycje kontynuować
O reklamach w sklepach – też.

O tym, jak osiągnąć cel,
Jak dorastać w szczęściu, zdrowiu,
Jak bezpiecznym być na drodze
I jak wezwać pogotowie.

Jeszcze wiele ciekawego
Dowiesz się Ty z książki tej,
Więc do dzieła, nasz Kolego!
Niechaj leń ucieka precz.

wg Olgi Hnatiuk

1 września!
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	wartości i wyjątkowości życia i zdrowia człowieka;
	bezpieczeństwie aktywności życiowej;
 bezpiecznych i niebezpiecznych sytuacjach;
 elementach składowych zdrowia;
 czynnikach zdrowia.

ZDROWIE 
CZŁOWIEKA

Rozdział I

W tym rozdziale dowiesz się o:
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WARTOŚĆ I WYJĄTKOWOŚĆ ŻYCIA  
I ZDROWIA CZŁOWIEKA

Czy zdarzało ci się zastanawiać się nad tym, co jest dla ciebie 
w życiu ważne? Być może – rodzina, sport, przyjaźń i obcowanie 
z przyjaciółmi itp. Wszystko, co jest ważne, istotne i dobre dla 
człowieka nazywamy wartościami.

Jak uważasz – co jest najważniejszą wartością w życiu czło-
wieka?

Najcenniejsze, co posiada człowiek – to życie, ponieważ 
bez niego wszelkie inne wartości tracą sens. Życie jest nam 
dane tylko jedno. Każdy ma swoje, odmienne od innych. Jeden 
żyje beztrosko, w radości i dostatku, inny – spotyka na swej 
drodze życiowej wiele trudności i przeszkód. Nikt nie może po 
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raz drugi powtórzyć swego ani czyjegoś życia. Jest ono niepo-
wtarzalne.

* * *
Twe życie jest bezcennym darem.
Nie zapominaj o tym nigdy.
Czy śpisz pod Plejadami* gwiazd,
Czy z przyjaciółmi mkniesz do szkoły,
Czy mieszkasz na wsi ty, czy w mieście,
Zostawisz ślad po sobie w świecie –
Więc dbaj, by dobry ślad zostawić.

      wg Larysy Szewczuk

Życie otrzymałeś przy narodzinach. To, jak z niego skorzystasz 
zależy od ciebie. W każdym razie, życie należy chronić i cenić. 
Aby żyć pełnią życia trzeba być zdrowym, ponieważ zdrowy czło-
wiek łatwiej wcieli w życie swoje chęci i marzenia, osiągnie suk-
ces i osiągnie postawiony cel.

* Plejady – tu: gromada gwiazd w gwiazdozbiorze Byka.
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Ponoć zdrowie jest źródłem życia. Jeśli źródło to wysycha – 
również kończy się życie. Jednak, niestety, wiele osób zaczyna 
chronić i doceniać zdrowie dopiero tracąc część tego cennego 
skarbu. Jak mówi porzekadło: «Mając zdrowie – nie dbamy; tra-
cąc – łkamy».

Można łatwo stracić zdrowie, jednak odzyskać – bardzo trud-
no, czasami niemożliwie. Dlatego warto robić wszystko możli-
we, by rosnąć zdrowo i samemu dbać o swoje zdrowie i zdrowie  
bliskich osób.
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O wartości życia i zdrowia napisano w 
głównej Ustawie naszego kraju – Konsty-
tucji Ukrainy, gdzie między innymi wska-
zano, że człowiek, jego życie i zdrowie są 
najważniejszą wartością społeczną.

Zapamiętaj: najcenniejszy skarb, któ-
ry posiada człowiek to zdrowie, a najcen-
niejsze w życiu jest zdrowie.

Rozwiąż rebus

ga wie –Z

S
1324

Wytłumacz przysłowia i powiedzenia
•	 Zdrowie – to najdroższy skarb.
•	Wszystko można kupić, oprócz zdrowia.
•	 Zdrowie człowieka – bogactwo kraju.

1. Co stanowi najważniejsze wartości człowieka?
2. Dlaczego człowiek powinien szanować i chronić swe ży-

cie i zdrowie?
3. Opowiedz, w jaki sposób dbasz o swoje zdrowie.
4. Praca w grupach. Zastanówcie się, w jakich sytuacjach 

ludzie ryzykują swoim życiem i zdrowiem. Podajcie przy-
kłady.

5. Przygotuj przysłowia i powiedzenia o wartości życia  
i zdrowia.
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O BEZPIECZEŃSTWIE AKTYWNOŚCI ŻYCIOWEJ. 
BEZPIECZNE I NIEBEZPIECZNE SYTUACJE

Budzisz się z rana, robisz gimnastykę, idziesz do szkoły. W cią-
gu dnia uczęszczasz na różne zajęcia pozalekcyjne, sekcje, robisz 
zakupy w sklepach, wykonujesz prace domowe, zmywasz naczy-
nia i sprzątasz. Poza tym odpoczywasz, obcujesz z różnymi oso-
bami – przyjaciółmi, kolegami i koleżankami z klasy, z rodziną i 
znajomymi. Właśnie to jest twoją aktywnością życiową.

Aktywność życiowa człowieka ma miejsce w powiązaniu z in-
nymi osobami, w otoczeniu różnych przedmiotów i zjawisk, któ-
re mogą powodować różne sytuacje, zarówno te bezpieczne, jak i 
niebezpieczne.

Bezpieczna sytuacja jest to sytuacja, w której nikt i nic nie za-
graża życiu i  zdrowiu człowieka.

Niebezpieczna sytuacja jest to sytuacja, która zagraża życiu i 
zdrowiu człowieka. Takie sytuacje są możliwe w różnych wypad-
kach, na przykład przy zaistnieniu zdarzenia drogowego, trzęsienia 
ziemi, powodzi, huraganu itp. Człowiek może wpaść do przerębli, 
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niechcący zaznać urazu, zabłądzić w lesie, stać się ofiarą złoczyń-
cy. Nawet przebywając we własnym domu czy mieszkaniu można 
narazić się na różne niebezpieczeństwa. Pożar, wyciek gazu, awa-
ria rurociągu mogą wydarzyć się w każdej chwili.

Najczęściej niebezpieczne sytuacje powstają z winy człowie-
ka – czegoś nie przewidział lub zapomniał, czegoś nie zauważył 
lub nie wykonał, albo pośpieszył się. Na przykład: zapomnieli-
śmy wyłączyć żelazko – może wzniecić się pożar. Nie wyłączy-
liśmy gazu i pozostawiliśmy garnek na palniku – może dojść do 
wybuchu. Pośpieszyliśmy się i przeszliśmy drogę na czerwone 
światło – możemy spowodować wypadek i wpaść pod koła sa-
mochodu itd.

Aby nie trafić w niebezpieczne sytuacje, należy, po pierwsze – 
być przezornym. Na przykład: 
wiesz, że zabawa z zapałkami może 
spowodować pożar, dlatego nie 
warto się nimi bawić. Zatem, mo-
żesz przewidzieć niebezpieczną sy-
tuację.

Po drugie – w miarę możliwości 
należy unikać niebezpiecznych sy-
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tuacji i nie narażać swego życia i zdrowia. Na przykład nie należy 
wchodzić do wagonu metro, gdy drzwi się zamykają, ponieważ 
można zaznać urazu.

Jednak, jeśli nagle coś się wy-
darzyło, istotne jest, by się nie po-
gubić, a podjąć decyzję i działać. 
Na przykład – zraniłeś się. Należy 
udzielić sobie pierwszej pomocy 
medycznej opatrując ranę i w razie 
potrzeby – zatelefonować do kogoś 
z dorosłych.

Zatem, oto zasady bezpiecznego zachowania:
• przewiduj niebezpieczeństwo;
• w miarę możliwości unikaj go;
• w razie potrzeby – działaj.
Aby podjąć prawidłową decyzję i nie pogubić się w każdej sy-

tuacji, musisz wychować w sobie takie cechy charakteru, jak od-
waga, zdecydowanie, samodzielność oraz nauczyć się wielu rze-
czy.

W razie niebezpieczeństwa należy wiedzieć, gdzie trzeba zwra-
cać się po pomoc.

Przypomnij sobie numery telefonów alarmowych:
101 – straż pożarna;
102 – policja;
103 – pogotowie ratunkowe;
104 – pogotowie gazowe.
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Skarbiec słownikowy
Bezpieczeństwo aktywności życiowej są to takie okolicz-

ności życia i działalności człowieka, gdy nic nie zagraża jego 
życiu i zdrowiu.

Bezpieczne zachowanie jest to zachowanie człowieka, któ-
re nie zagraża jego życiu i zdrowiu oraz bezpieczeństwu innych 
ludzi.

Rozwiąż rebus
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Wytłumacz przysłowia
•	Nie upadł ten, co wpadł w tarapaty, a ten, co upadł na duchu.

1. Co to jest bezpieczeństwo aktywności życiowej?
2. Czym jest niebezpieczna sytuacja?
3. Zastanów się, jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać cię 

w domu, na ulicy, w szkole. Jak im zapobiec?
 4. Praca w grupach. Omówcie sytuacje, w których:

•	można przewidzieć niebezpieczeństwo;
•	 należy unikać niebezpieczeństwa;
•	 należy działać.
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5. Przyjrzyj się rysunkom i porównaj je. W którym mieszka-
niu można czuć się bezpiecznie?
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6. Wspólnie z rodzicami określ miejsca w swoim mieszkaniu 
(domu), gdzie może czyhać niebezpieczeństwo i gdzie 
należy zachować szczególną ostrożność.

ZADANIE PRAKTYCZNE
Jak należy działać w niebezpiecznych sytuacjach

Omówcie i przedstawcie w klasie następujące sytuacje:
1) Chłopak ogląda telewizję. Nagle z telewizora zaczął unosić 

się dym. Jak należy działać?
2) Dzieci na podwórku znalazły reklamówkę z jakimiś rzecza-

mi. Co powinny zrobić?
3) Dziewczynka wyczuła zapach gazu w mieszkaniu. Co po-

winna zrobić?
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ELEMENTY SKŁADOWE ZDROWIA.
CZYNNIKI ZDROWIA

Już wiesz, że zdrowy człowiek dobrze się czuje, ma prawidło-
wą temperaturę ciała, mocny sen, dobry apetyt. Nic go nie boli. 
Ma normalne wskaźniki rozwoju fizycznego – wzrost, masę ciała, 
obwód klatki piersiowej itp.

Poza tym, organizm zdrowego człowieka ma dobrą odporność 
na wszelkie choroby. Taka osoba jest fizycznie wytrzymała, ma 
wysoki poziom zdolności do pracy, umie panować nad swoim 
ciałem. Mówi się, że organizm zdrowego człowieka pracuje jak 
zegarek, czyli dokładnie i równomiernie. Osobę taką nazywamy 
zdrową fizycznie.

Na zdrowie człowieka składa się nie tylko zdrowie fizyczne, 
ale również psychiczne, społeczne i duchowe.

Psychiczny element składowy zdrowia związany jest z emocja-
mi, uczuciami, myślami, nastrojem itp. Zdrowy psychicznie czło-
wiek potrafi sterować swym zachowaniem, pokonywać trudności i 
stresy, kontrolować swe uczucia i emocje. Taki człowiek jest spo-
kojny, radosny i zadowolony.

Społeczny element składowy zdrowia przejawia się poprzez 
współdziałanie człowieka z innymi ludźmi. Charakteryzuje się 
on umiejętnością budowania relacji z członkami rodziny, bliski-
mi czy zespołem w pracy. Wskaźnikami społecznego elementu 
składowego zdrowia są życzliwość, tolerancja i szacunek do 
ludzi.

Duchowy element składowy zdrowia charakteryzuje się 
zdolnością współczucia, przejmowania się, udzielania pomocy 
innym osobom, czynienia dobra. To umiejętność postrzegania 
piękna w otoczeniu i w sobie, doceniania życia i zdrowia, odpo-
wiedzialnego stosunku do siebie i swego życia, do otaczających 
nas ludzi.

Wszystkie elementy składowe zdrowia – fizyczny, psychiczny, 
społeczny i duchowy, są istotne i spójne ze sobą. Są ściśle powią-
zane i właśnie w ich współwystępowaniu określamy stan zdrowia 
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człowieka. Naruszenie jakiegokolwiek z nich odbija się na pozo-
stałych elementach.

Na zdrowie człowieka wpływają różne czynniki: warunki ży-
cia, pracy, edukacji, jakość żywienia, poziom obsługi medycz-
nej itp. Wszystkie czynniki łączą się w cztery grupy: styl życia, 
stan środowiska zewnętrznego, dziedziczność i system ochrony 
zdrowia.

styl życia

dziedziczność 

stan środowiska 
zewnętrznego  

system ochrony  
zdrowia

Jak wynika z wykresu, zdrowie człowieka w największym 
stopniu zależy od sposobu jego życia. To już wiesz.

W celu zachowania i wzmocnienia zdrowia, każdy człowiek 
powinien prowadzić zdrowy tryb życia. W jego skład wchodzą:

•	 przestrzeganie reżimu dnia i zasad higieny; 
•	 systematyczne uprawianie sportu;
•	 hartowanie i wykluczenie złych nawyków;
•	 prawidłowe i zdrowe odżywianie;
•	 życzliwe nastawienie w stosunku do otaczających nas osób 

i umiejętność kontrolowania swego zachowania itp.
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Na zdrowie człowieka ma wpływ stan środowiska zewnętrzne-
go. Na przykład czyste i świeże powietrze wzmacnia zdrowie, a 
zanieczyszczone – szkodzi mu. Ludzie, mieszkający w miejsco-
wości niezanieczyszczonej trującymi odpadami przedsiębiorstw, 
transportu itp. mogą być zdrowsi, niż osoby mieszkający na zanie-
czyszczonych obszarach. Na przykład mieszkańcy wsi oddychają 
bardziej czystym powietrzem niż mieszkańcy miast.

Zdrowie człowieka zależy również od dziedziczności. Dziedzi-
czyć po rodzicach lub innych członkach rodziny możemy zarówno 
dobre zdrowie, jak również i choroby. Dlatego należy o nich wie-
dzieć i robić wszystko co w naszej mocy, by zmniejszyć ryzyko 
zachorowania. Na przykład, jeśli w rodzinie chociażby jedno z ro-
dziców jest krótkowidzem (wada wzroku), to również i dziecko 
może zapaść na tę chorobę. W takiej sytuacji dziecko musi dbać o 
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swój wzrok i chronić oczy; nie przeciążać ich oglądając telewizję 
lub grając na komputerze. Należy odrabiać lekcje przy dobrym 
oświetleniu, dawać oczom odpocząć i robić gimnastykę oczu. 
Warto również każde pół roku odwiedzać lekarza okulistę w celu 
sprawdzenia wzroku.

Zdrowie człowieka zależy również od państwowego systemu 
ochrony zdrowia. Pracownicy służby medycznej stoją na straży 
twego zdrowia. Są zawsze gotowi przyjść z pomocą, jeśli zacho-
rujesz. Pamiętaj jednak, że dbać o swe zdrowie powinieneś 
przede wszystkim sam. W tym celu informuj dorosłych, w pierw-
szą kolej rodziców, o złym samopoczuciu, w porę odwiedzaj le-
karzy, rób szczepionki przeciwko chorobom, prowadź zdrowy 
tryb życia. Jeśli nie będziesz dbał o swe zdrowie, to żaden wysi-
łek pracowników medycznych nie zagwarantują ci dobrego 
zdrowia.

Rozwiąż rebus

Y
ZDRO o

100 lat

Wytłumacz powiedzenia
•	 Twoje zdrowie jest w twoich rękach. 
•	 Pozytywne myślenie – połowa zdrowia.

1. Wymień elementy składowe zdrowia i opisz je.
2. Co wpływa na zdrowie człowieka? Podaj przykłady wpły-

wu różnych czynników na zdrowie człowieka.
3. Praca w parach. Omówcie, co należy robić w celu zacho-

wania i wzmocnienia zdrowia.
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ZADANIE PRAKTYCZNE
Mierzenie wzrostu i masy ciała

1. Korzystając z pomocy dorosłych zmierz i zapisz w zeszycie 
swój wzrost i masę ciała.

2. Przyjrzyj się tabelkom 1 i 2, gdzie wskazano średnie wskaź-
niki wzrostu i masy ciała dzieci w twoim wieku. Porównaj swoje 
dane z tabelkami. Wyciągnij wnioski.

Tabela 1 
Średnie wskaźniki wzrostu i masy ciała chłopców

Wiek, lat Wzrost, cm Masa ciała, kg

8 122–133 22–30

9 127–139 24–33

10 131–144 27–37

Tabela 2 
Średnie wskaźniki wzrostu i masy ciała dziewczynek

Wiek, lat Wzrost, cm Masa ciała, kg

8 121–132 21–30

9 126–139 24–34

10 132–145 27–38
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 składzie artykułów spożywczych;
 aktywności fizycznej i zasadach hartowania ciała;
 o tym, jak zachować wzrok i słuch;
 postawie i płaskostopiu;
 higienie jamy ustnej;
 znaczeniu powietrza i utrzymaniu czystości w mieszkaniu;
 przygotowaniu zadań domowych i o samodzielnej pracy.

FIZYCZNY  
ELEMENT 
SKŁADOWY 
ZDROWIA

W tym rozdziale dowiesz się o:

Rozdział II
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ODŻYWIANIE SIĘ A ZDROWIE

Aby rosnąć i rozwijać się, odnawiać straconą energię, człowiek 
potrzebuje jedzenia. Wraz z jedzeniem otrzymujemy wszystkie 
niezbędne do życia substancje – białka, tłuszcze, węglowodany, 
witaminy i minerały.

Białka nazywane są głównym 
budulcem w organizmie człowie-
ka. Z nich powstają i rosną nowe 
komórki. Białka zawarte są w 
produktach pochodzenia zwierzę-
cego i roślinnego: w mięsie, ry-
bie, jajach, serze, mleku, grochu, 
fasoli itp.

Tłuszcze dostarczają organi-
zmowi energię. Są również niezbęd-
ne przy wchłanianiu przez organizm 
niektórych witamin.

Człowiek spożywa tłuszcze za-
równo pochodzenia zwierzęcego 
(słonina, masło, śmietana, ser), jak 

i roślinnego (orzechy, nasiona i różne oleje – z oliwek, słoneczni-
kowy, itp.).

Węglowodany są głównym źródłem energii. Dostarcza nam ich 
chleb, kasze, cukier, ziemniaki, marchew, buraki, owoce, miód itp.



23

Witaminy są to substancje niezbędne do życia, wzrostu i rozwoju 
człowieka. Zwiększają one również odporność organizmu na różne 
choroby (patrz tabela 1).

Witaminy głównie otrzymujemy z jedzeniem. Potrzebujemy 
ich niewielkiej ilości, lecz w przypadku niedoboru witamin po-
wstają różne choroby. Na przykład niedobór witaminy D może 
spowodować dystrofię – chorobę, która powoduje nieprawidłowy 
rozwój kośćca; niedobór witaminy C powoduje krwawienie dzią-
seł i wypadanie zębów.

Istnieją witaminowe suplementy diety, które możemy zaku-
pić w aptece, lecz zażywać je należy wyłącznie na wskazanie 
lekarza, ponieważ nadmiar witamin jest nie mniej szkodliwy niż 
ich niedobór.

Tabela 1

WITAMINY

Nazwa Do czego są niezbędne W czym są zawarte

Witamina 
A

Zapewnia normalny stan 
skóry, włosów. Niezbęd-
na dla wzroku, kości

Morele, mandarynki, mar-
chew, pietruszka, masło, 
jaja, mleko, tran

Witaminy 
grupy B

Do wzrostu i rozwoju. 
Zdrowe są dla krwi, ukła-
du nerwowego, skóry. 
Sprzyjają przyswajaniu 
substancji odżywczych

Groch, fasola, chleb żytni, 
mięso, wątroba, ryba, mle-
ko, kasze (gryczana, owsia-
na)

Witamina 
C

Sprzyja wzmocnieniu od-
porności, ochrony przed 
przeziębieniem, gojeniu 
się ran. Zdrowa jest dla 
naczyń krwionośnych

Pomarańcze, cytryny, kiwi, 
pomidory, czarna porzecz-
ka, dzika róża, agrest, ce-
bula, papryka słodka, ziem-
niaki, kapusta

Witamina 
D

Do wzrostu i wzmocnie-
nia kości, zębów

1) Tran, łosoś, jaja, mleko, 
masło.
2) Wytwarzana przez orga-
nizm człowieka pod wpły-
wem promieni słonecznych
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Substancje mineralne – to wapno, żelazo, jod i wiele innych. 
Będziesz uczył się o nich na lekcjach chemii w starszych klasach. 
Substancje te są niezbędne dla prawidłowej pracy komórek. Biorą 
one udział w tworzeniu i wzmacnianiu kości, zębów itp.

Źródłem substancji mineralnych dla organizmu człowieka są 
artykuły spożywcze (patrz tabela 2).

Tabela 2

SUBSTANCJE MINERALNE

Nazwa Do czego są niezbędne W czym są zawarte

Wapno Dla mocnych kości i zębów Mleko, produkty mlecz-
ne, orzechy, ryba

Żelazo Do zabezpieczenia proce-
su tworzenia się krwi

Wątroba, mięso, żółtka 
jaj, fasola, brzoskwinie, 
morele

Jod Dla prawidłowej pracy tar-
czycy

Kapusta morska, sól jo-
dowana

Oprócz białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin i substan-
cji mineralnych człowiek potrzebuje wody. Jeśli bez jedzenia czło-
wiek może przeżyć kilka tygodni, to bez wody tylko kilka dni. Jed-
nak zarówno niedobór, jak i nadmiar jej spożywania są szkodliwe 
dla organizmu.

Woda jest elementem składowym wszystkich komórek i tkanek 
organizmu. Ciało człowieka w ponad dwóch trzecich składa się z 
wody. Organizm człowieka traci wodę wraz z potem, moczem itp., 
dlatego warto uzupełniać utracone ilości cieczy. Woda dostaje się 
do naszego organizmu, gdy pijemy zwykłą wodę, kompot, herba-
tę, kawę, sok, mleko, kefir, jemy zupę, barszcz, warzywa i owoce 
oraz z innymi produktami. Najwięcej wody zawierają warzywa i 
owoce. Na przykład arbuz i ogórek prawie w całości składają się 
z wody. Jednak woda zawarta jest również w chlebie, kotletach, 
w rybie itp. w jednych artykułach spożywczych jest jej więcej, w 
innych – mniej. 
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KEFIR
2,5%

KEFIRWODA

W lecie i po wysiłku fizycznym organizm potrzebuje więk-
szej ilości wody. Zastanów się, dlaczego?

Woda jest cennym darem przyrody. Organizmy żywe po-
trzebują czystej wody. Chronić wodę – znaczy chronić zdrowie 
i życie. Każdy człowiek powinien dbać o wodę i nie tracić jej 
na marne.
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Dla dociekliwych

PO CO PIJEMY WODĘ?

Oto znowu proste pytanie. Na tyle proste, że wydaje się  nie 
ma po co pytać. Lecz gdy zapytasz, okaże się, że z dziesięciu 
osób tylko jedna wie, po co pijemy wodę. Powiesz: wodę pijemy, 
bo chcemy pić. A dlaczego chcemy? Ponieważ bez wody nie 
możemy żyć. Dlatego nie możemy bez niej żyć, ponieważ ciągle 
tracimy wodę i musimy uzupełniać jej zapasy.

Pochuchaj na zimne szkło. Ono się spoci, pokryje się 
kropelkami wody. Skąd wzięła się woda? Z twego ciała.

Inny przykład. Powiedzmy, spociłeś się w upalny dzień. Skąd 
wziął się pot. Z twego ciała. Zatem, jeśli tracisz wodę – musisz 
ją czas od czasu uzupełniać. W ciągu doby człowiek traci aż 
dwanaście szklanek wody. Tyle samo należy jej wypić lub zjeść. 
Czy wodę można jeść? Właśnie o to chodzi, że tak. W mięsie, 
warzywach, chlebie – w każdym jedzeniu jest woda.

wg Mychaiła Iljina
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Rozwiąż rebusy

ООCE wa
g

Rozwiąż  zagadki

 Pod ziemią ptak uwił gniazdo i zniósł jaja. 
 

Kula z mnóstwem liści,
Sterczy na nóżce.
Sadzi się ją w kilka rzędów
Potem kisi w beczce. 

1. Jakie znaczenie dla człowieka ma jedzenie?
2. Wytłumacz powiedzenie: „Woda – to zdrowie, woda – 

to życie”.
3. Jakie substancje są dostarczane człowiekowi z jedze-

niem?
4. Korzystając z tabeli 1 (str. 23) odpowiedz na pytania:
	 • Na co mają wpływ witaminy w organizmie człowieka?
	 • Jaką witaminę wytwarza organizm człowieka pod wpły-

wem promieni słonecznych?
	 • Jaka witamina w największym stopniu sprzyja wzmoc-

nieniu odporności, profilaktyce chorób?
	 • Dlaczego należy codziennie spożywać mleko i produkty 

mleczne?
5. Praca w grupach. Przedyskutujcie, co moglibyście zrobić w 

celu ochrony wody.
6. Korzystając z różnych źródeł informacji dowiedz się, ja-

kie witaminy zawarte są w artykułach, które spożywasz. 
Zapisz w zeszycie nazwy tych artykułów i witamin.
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O RUCHU I HARTOWANIU CIAŁA

Ruch jest naturalną potrzebą organizmu. Czy zdarzyło ci się 
obserwować małe dziecko, jego ruchy? Na początku mięśnie nie-
mowlaka są słabe, nie jest on nawet w stanie unieść swą główkę, 
ruchy jego rąk i nóg są jeszcze niezgrabne. Później sukcesywnie 
dziecko uczy się przewracać i siedzieć nie wywracając się. Około 
dziewiątego miesiąca życia dziecko potrafi już raczkować i stać 
bez podtrzymywania. Mniej więcej w wieku jednego roku dziec-
ko zaczyna chodzić. W ciągu kolejnych kilku lat ruchy dziecka 
stają się coraz bardziej pewne. Dziecko chętnie bawi się, biega, 
skacze.

Niestety w wieku dorastania i już w dojrzałym wieku wiele 
osób, zwłaszcza mieszkańców miast, mało się rusza. Dla przykła-
du – zamiast chodzić na piechotę, często korzystają z windy, ko-
munikacji miejskiej czy samochodu. Często ich miejscem pracy 
jest biurko z komputerem. Po pracy nie uprawiają sportu, tylko 
siedzą przed telewizorami. Jeśli człowiek na dodatek spożywa w 
nadmiarze tuczące jedzenie, słodkie napoje gazowane, produkty 
mączne i słodycze, to człowiek tyje, ponieważ wraz z artykułami 
spożywczymi otrzymuje więcej energii niż zużywa. Wtedy po-
wstaje otyłość, zmniejsza się wydajność pracy, pojawia się zmę-
czenie i różnego rodzaju choroby.
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Więc, aby rosnąć zdrowo, być rześkim i energicznym, nale-
ży więcej się ruszać – uprawiać sport, chodzić na piechotę. Pa-
miętasz powiedzenie: «Chodź więcej – pożyjesz dłużej»? Nie 
zapominaj również o porannej gimnastyce, starannie wykonuj 
ćwiczenia śródlekcyjne i w trakcie wykonywania zadań domo-
wych, itp.

Hartowanie również sprzyja zachowaniu i wzmocnieniu zdro-
wia. Hartujemy się przy pomocy czynników zewnętrznych – po-
wietrza, wody i promieni słonecznych.

Aby hartowanie było zdrowe, należy pamiętać o głównych za-
sadach hartowania.

Zasady hartowania

Stopniowość. Obniżać temperaturę wody lub powietrza oraz 
zwiększać trwałość zabiegu hartowania należy stopniowo. Na 
przykład, rozpoczynać procedury wodne należy od zwykłej i przy-
jemnej dla twego ciała temperatury i stopniowo zmieniać ją na 
chłodniejszą, a później – na zimną.

Systematyczność. Hartowanie powinno być systematyczne, 
czyli regularne, codzienne i bez przerw. Jeśli zacząłeś się harto-
wać, to nie przestawaj. W razie choroby zapytaj lekarza, czy mo-
żesz kontynuować hartowanie. Jeśli z jakichś przyczyn musiałeś 
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na jakiś czas zaprzestać hartowania, to po przerwie musisz zaczy-
nać wszystko od początku. Ponieważ już po 5–6 dniach po zaprze-
staniu procedur hartowania ich działanie słabnie i prawie wcale 
znika po dwóch tygodniach.

Dawkowanie. Należy hartować się tak, aby wpływ czynni-
ków przyrody na organizm był dawkowany, czyli aby trwałość 
procedur odpowiadała możliwościom twego organizmu. Na 
przykład, im chłodniejsza woda podczas prysznica, tym powi-
nien być mniejszy czas jego trwania. Zatem dawkować procedu-
ry hartowania należy po to, by człowiek mógł je wykonywać bez 
nadmiernego wysiłku.

Kompleksowość. Należy kompleksowo wykorzystywać dzia-
łanie czynników zewnętrznych, znaczy to, że należy łączyć 
różne rodzaje hartowania. Na przykład latem zażywać kąpieli 
słonecznych i powietrznych, kąpać się w zbiornikach wodnych 
itp.

W tabelce podano temperatury i czas trwania procedur harto-
wania.
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Tabela  
Warunki wykonywania procedur hartowania

Procedura Temperatura Czas trwania

Kąpiele 
słoneczne

Zaczynać przy tempera-
turze powietrza +20° C

Pierwsze dni – 5–10 min, 
w ciągu każdych kolej-
nych trzech dni zwięk-
szać o 5 min. Czas trwa-
nia kąpieli słonecznych 
dla zdrowego dziecka 
nie może przewyższać 
30–40 min.

Kąpiele 
dla nóg, 
nacieranie

Zaczynać przy tempe-
raturze wody +25° C, w 
ciągu kolejnych trzech 
dni kolejno zmniejszać i 
doprowadzić do +15° C

1–3 min.

Polewanie, 
prysznic itp.

Zaczynać przy tempera-
turze wody +20 … +25° C, 
w ciągu kolejnych trzech 
dni zmniejszać i doprowa-
dzić do +16… +18° C

1–2 min.

Kąpiele Zaczynać przy tempera-
turze wody nie mniejszej 
niż +20° C i temperatury 
powietrza +24… +25° C

Zaczynać od 3–5 min, 
kolejno dochodząc do 
15 min, a z czasem – do 
30 min.

Dla dociekliwych
HARTOWANIE

Organizm człowieka ma pewną wspaniałą właściwość. 
Potrafi on po pewnym czasie dopasować się do najtrudniejszych 
warunków życia.

Przypomnij sobie, jak bardzo marzniesz w nos i ręce na 
początku zimy, gdy jest tylko dwa, trzy stopnie mrozu. W lutym 
już bawisz się w śnieżki przy piętnastostopniowym mrozie. I nic 
ci nie jest! W ciągu dwóch zimowych miesięcy już przywykłeś do 
mroźnego powietrza…
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Hartować swój organizm należy stopniowo. Na początku 
przyjmij zasadę, że codziennie (jeśli nie pada deszcz) będziesz 
spędzał na dworze nie mniej niż dwie, trzy godziny, przy czym 
nie będziesz grubo się ubierać.

Niektóre dzieci, a zwłaszcza ich mamy, uważają, że 
najlepszym sposobem na uniknięcie przeziębienia jest założenie 
jak największej ilości ubrań. Tak naprawdę, jest to sposób na 
przeziębienie się. Najpierw dzieci spocą się w swoich swetrach 
i szalikach, a potem – przeziębią się.

Grypa w takiej sytuacji jest gwarantowana!
wg Oleksija Dorochowa

Wytłumacz powiedzenia
•	Ruch – to zdrowie, ruch – to życie.
•	 Jeśli chcesz być silny – biegaj, jeśli chcesz być ładny – bie-

gaj, jeśli chcesz być mądry – biegaj.

1. Dlaczego należy uprawiać sport i hartować organizm?
2. Dlaczego życie w bezruchu szkodzi zdrowiu?
3. O jakim człowieku mówimy, że jest zahartowany?
4. Opowiedz, jak się hartujesz. Jakich zasad hartowania 

przestrzegasz?
5. Przypomnij sobie, jak należy się hartować przy pomocy 

słońca, wody i powietrza.
6. Wraz z rodzicami omów, czy robisz wszystko, by rosnąć 

silnym i zdrowym.

ZADANIE PRAKTYCZNE
Tata, mama, ja – wysportowana rodzina

Wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego przygotuj-
cie i przeprowadźcie zawody pt. «Tata, mama, ja – wysportowana 
rodzina».
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ABY OCZY DOBRZE WIDZIAŁY, A USZY SŁYSZAŁY. 
CHROŃ NARZĄDY ZMYSŁÓW!

Cała różnorodność świata – światło, kolory, dźwięki, tempera-
tura powietrza, zapachy, smaki itp., odbieramy przy pomocy na-
rządów zmysłu.

Dzięki oczom (narządom wzroku) widzisz wszystko dookoła, 
rozróżniasz kolory, kształty i rozmiary przedmiotów, ich położenie 
względem siebie.

Narządy słuchu (uszy) wyłapują różnorodne dźwięki: głosy lu-
dzi, szum wiatru, śpiew ptaków, muzykę…

Za pośrednictwem narządu węchu – nosa, odczuwasz woń 
kwiatów, różne zapachy itp.

Należy chronić narządy zmysłów, ponieważ są one najważniej-
szymi pomocnikami w poznawaniu otaczającego nas świata.

W życiu człowieka wzrok odgrywa pierwszoplanową rolę. 
Wiadomo – przez oczy odbieramy większość informacji  z otacza-
jącego nas świata. Człowiek rozróżnia około 150 odcieni kolorów.

Aby zachować dobry wzrok na długie lata, należy przestrzegać 
takich zasad.
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• Chronić oczy przed zranieniem.
• W trakcie odrabiania lekcji i wykonywania innych prac – 

rysowania, szycia, dziergania itp., miejsce pracy musi być dobrze 
oświetlone.

• Odległość od oczu do książki czy zeszytu powinna wynosić 
30–40 cm. Książkę należy trzymać w taki sposób, aby górne i dol-
ne rzędy były na równej odległości od oczu.

• Nie oglądać za długo programów telewizyjnych i nie grać w 
gry komputerowe.

• Nie czytać i nie oglądać telewizji na leżąco.
• Nie czytać w transporcie.
• Chronić oczy przed słońcem nosząc okulary słoneczne.
• Podczas odrabiania lekcji dać oczom odpocząć, robić gim-

nastykę dla oczu.
• Regularnie sprawdzać wzrok u lekarza okulisty.

Zestaw ćwiczeń dla oczu
1. Szybko mrugać powiekami, zamknąć oczy i posiedzieć spo-

kojnie, licząc do 5. Powtórzyć 4–5 razy.
2. Szczelnie zamknąć oczy (licząc do 3), otworzyć i popatrzyć 

w dal (licząc do 5). Powtórzyć 4–5 razy.
3. Wyciągnąć prawą rękę przed siebie. Nie odwracając głowy 

śledzić oczami powolne ruchy palca wskazującego wyciągniętej 
ręki – w lewo, w prawo, do góry i na dół. Powtórzyć 4–5 razy.
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4.  Popatrzyć na palec wskazujący wyciągniętej ręki licząc 
1–4, następnie skierować wzrok w dal licząc 1–6. Powtórzyć 
4–5 razy.

5.  W średnim tempie wykonać 3–4 ruchy obrotowe oczami w 
prawo i tyle samo w lewo. Rozluźniając mięśnie oczu, popatrzyć 
w dal licząc 1–6. Powtórzyć 1–2 razy.

Dla dociekliwych

JAK CHRONIĆ OCZY
Obecnie ludzie nauczyli się leczyć nawet najcięższe 

choroby. Lekarze potrafią nawet zamienić chore serce 
człowieka na sztuczne, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jednak oczu 
nie da się wymienić. Z pewnością, naukowcy jeszcze długo 
nie będą w stanie to zrobić, ponieważ nasze oko ma o wiele 
bardziej skomplikowaną budowę, niż najbardziej współczesny 
komputer.

Przyroda zadbała o to, by chronić nasze oczy przed wieloma 
zagrożeniami. Na przykład brwi nie pozwalają, by pot trafił do 
oczu, a rzęsy chronią oczy przed kurzem. Okazuje się również, 
że mrugamy nie bez powodu – gdy nasza powieka się porusza, 
oczyszcza ona powierzchnię oka od najdrobniejszego brudu.

Jednak żadna naturalna ochrona nie pomoże, jeśli nagle 
zaczniesz pocierać oczy brudnymi rękami. W taki sposób do 
oka trafiają bakterie i zaczyna ono łzawić i boleć.

Zdarza się też, że wzrok już zaczyna się nam pogarszać, 
lecz nie zauważamy tego. Nagle lekarz nas informuje: «Należy 
leczyć oczy». Dlatego starajcie się nie przeciążać oczu.

Zapamiętaj: oczy męczą się bardziej, gdy czytasz na leżąco 
i na dodatek «prowadzisz nosem» po stronie. Albo, na przykład 
spędzasz cały dzień przed telewizorem lub przy komputerze – 
to bardzo szkodzi oczom.

wg Anatolija Hostiuszyna
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Uszy również są bardzo ważnym narządem zmysłu człowieka. 
Około jednej dziesiątej informacji otrzymujemy za pośrednictwem 
słuchu. 

Głównym wrogiem słuchu są 
głośne dźwięki. Są one niebez-
pieczne dla człowieka, ponieważ 
mogą spowodować pogorszenie 
lub utratę słuchu. Dla przykładu – 
w celu ochrony narządów słuchu 
przed zbyt głośnymi dźwiękami 
silnika samolotu, pracownicy, 

którzy go obsługują, zakładają słuchawki ochronne.
Właśnie dlatego nie włączaj zbyt głośno telewizora, magne-

tofonu. Niezdrowe jest również zbyt częste i zbyt głośne słu-
chanie walkmana w słuchawkach. Nie krzycz nikomu do ucha. 
Niebezpieczne jest również wkładanie do ucha ostrych przed-
miotów – można uszkodzić błonę bębenkową.

Wytłumacz przysłowie
•	Kto dba o oczy, ten nie zna biedy.

Odgadnij zagadki

Na noc dwa okienka 
Same się zamykają,
A ze wschodem słońca
Same otwierają. 

Swoich oczu nie mam,
A innym widzieć pomagam.

Nawzajem się nie widzą,
Co może być im wybaczone.
Razem przez życie idą, 
Choć rozeszły się w dwie strony.
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Gra «Tak czy nie?»
 Jeden z was czyta pierwsze cztery twierdzenia, a drugi od-

powiada: «tak» czy «nie». Następnie zamieniacie się rolami.
1) Witaminy są zdrowe dla oczu, zwłaszcza witamina A. Tak 

czy nie?
2) Narządem słuchu jest nos. Tak czy nie?
3) Nie wolno trzeć oczu brudnymi rękami. Tak czy nie?
4) Duży szum i głośna muzyka mogą uszkodzić wzrok. Tak czy 

nie?
5) Oglądanie telewizji jest zdrowe dla słuchu. Tak czy nie?
6) Nie wolno rzucać w oczy piasek, śnieżki, zbliżać zimne 

ognie do twarzy. Tak czy nie?
7) Należy regularnie myć uszy. Tak czy nie?
8) Twarz i oczy należy wycierać osobistym czystym ręczni-

kiem. Tak czy nie?

1. Wymień narządy zmysłów człowieka i opowiedz o ich 
funkcjach.

2. Opowiedz, w jaki sposób dbasz o narządy wzroku i słu-
chu.

3. Od czego wzrok i słuch mogą się pogorszyć?
4. Naucz się ćwiczeń dla oczu i wykonuj je podczas przerw 

śródlekcyjnych.

Gra «Odgadnij dźwięk»
Uczestnikowi zasłania się oczy, na przykład chusteczką. Musi 

on nazwać przedmioty lub czynności, które stwarzają pewne 
dźwięki. Na przykład dźwięki tykania zegara, melodie telefonu 
komórkowego, dzwonienie dzwoneczka, szum wody itp.
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O POSTAWIE. PŁASKOSTOPIE

Duże znaczenie dla piękna ciała i zdrowia człowieka ma po-
stawa.

Postawa jest to normalna pozycja ciała człowieka w stanie spo-
koju i w ruchu. Wpływa ona nie tylko na wygląd zewnętrzny, ale i na 
rozmieszczenie  i funkcjonowanie narządów wewnętrznych. 

Zniekształcenie postawy może doprowadzić do zmian w szkie-
lecie człowieka, pogorszenie pracy układu krwionośnego, oddy-
chania, trawienia itp

Aby kształtować prawidłową postawę należy wykonywać 
ćwiczenia oraz pilnować postawy podczas stania, siedzenia, 
przy chodzeniu, podczas wysiłku fizycznego, gry itp.

Spędzasz dużo czasu w ławce lub przy biurku. Dlatego ważne 
jest, by ławka, stół, krzesło były odpowiednie do twego wzrostu. 
Podczas czytania czy wykonywania zadań pisemnych siedź pro-
sto, nie zginając kręgosłupa. Ramiona powinny być na jednym po-
ziomie, głowa – nieco pochylona. Nie opieraj się i nie kładź się na 
stole. Między krawędzią stołu a ciałem powinna mieścić się dłoń. 
Nogi powinny stać na podłodze lub podstawce.

Chodź równo i nie garb się. Noś tornister lub plecak. Jeśli mu-
sisz nieść w rękach jakieś rzeczy, rozdziel je tak, by w obu rękach 
nieść jednakowy ciężar.

Stój prosto, nie pochylając głowy i trzymając ramiona otwarte. 
Wciągnij brzuch. Rozdziel wagę ciała na obie nogi równomiernie 
i nie uginaj ich.
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Należy spać na równym łóżku z twardą podstawą i na niskiej 
poduszce.

CZY MASZ PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ?

Czym jest prawidłowa postawa? Znaczy to, że gdy sto-
imy, nasze ramiona są lekko odchylone do tyłu, klatka pier-
siowa jest otwarta i tułów wyprostowany. Gdy siedzimy, plecy 
powinny być równe, a głowa wysoko uniesiona. Przypomnij 
sobie, jaką postawę miał Kopciuszek i Książę z bajki. A jak 
wyglądał bajkowy Wilk? Był cały wygięty, miał zgarbione 
plecy i ramiona skierowane do przodu.

Czy wiesz, dlaczego tak istotne jest posiadanie prawidło-
wej postawy? Chodzi o to, że gdy będziesz ciągle się garbić 
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i chować głowę w ramionach, siedzieć zgarbiony przy biurku 
czy przy stole, to taka nieprawidłowa postawa może stać się 
powszednią. Z czasem człowiek może mieć niezbyt ładną fi-
gurę i wydawać się o wiele niższym. Osoba o nieprawidło-
wej postawie nie może zostać tancerzem czy dobrym spor-
towcem.

Prawidłowa postawa nie tylko dobrze wygląda, ale też 
jest bardzo zdrowa. Jeśli od dziecka nauczysz się stać prosto, 
później nie będą bolały plecy. Ponieważ, gdy postawa jest 
nieprawidłowa, mięśnie, ścięgna i chrząstki, które są przy-
mocowane do kręgosłupa, są przeciążone, powoduje to cho-
roby pleców.

Zatem, niech każdy chłopak wyobrazi siebie jako pięknego 
Księcia, a każda dziewczynka – jako Kopciuszka na balu.

wg Roberta Rotenberga

Nasze stopy odczuwają duże obciążenie podczas chodzenia. 
Dlatego ważne jest, by stawy stóp były zdrowe, a ich kształt – pra-
widłowy.

  Prawidłowa forma stopy Płaskostopie

W celu kształtowania prawidłowej formy stopy i zapobiegania 
płaskostopiu należy nosić obuwie o właściwym rozmiarze, które 
nie uciska stopy, na niewielkim obcasie. Latem zdrowo chodzić 
boso po trawie, piasku czy żwirze.

W rozwijaniu i wzmacnianiu stóp pomaga:
• chodzenie po nierównej czy szorstkiej powierzchni;
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• wspinanie się na drabince przyściennej;
• ćwiczenia – chodzenie na palcach, na piętach, na wewnętrz-

nej i zewnętrznej stronie stóp.

Skarbiec słownikowy
Płaskostopie – obniżenie się sklepień stopy.

Rozwiąż rebusy

pos r

zcz sz іе а

1. Co to jest postawa?
2. Praca w parach. Pokażcie sobie nawzajem jak należy sie-

dzieć w ławce (przy stole), stać, zachowując prawidłową po-
stawę.
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3. Jakie są przyczyny naruszenia postawy?

4. Praca w grupach. Omówcie, co należy robić, by mieć prawi-
dłową postawę.

5. Dlaczego posiadanie prawidłowej postawy jest ważne?
6. Przypomnij sobie i pokaż ćwiczenia na kształtowanie pra-

widłowej postawy i zapobieganie płaskostopiu, których 
uczyłeś się na lekcjach wychowania fizycznego.

ZADANIA PRAKTYCZNE
Ćwiczenia dla profilaktyki płaskostopia 

Zapoznaj się z poniższymi ćwiczeniami, które pomagają w 
profilaktyce płaskostopia i wykonuj je.

Ćwiczenie «Wałek»

Turlaj piłeczkę, walec lub wałek do 
przodu i do tyłu po podłodze najpierw 
jedną, później – drugą nogą.

Ćwiczenie «Malarz»
Przytrzymując kartkę papieru jedną 

stopą, narysuj różne figury ołówkiem 
zaciśniętym między palcami drugiej 
stopy. Ćwiczenie wykonuj najpierw 
jedną, później drugą stopą.

Ćwiczenie «Rozbójnik»
Usiądź na podłodze ze zgiętymi no-

gami. Pięty połóż płasko na podłodze i 
nie odrywaj ich przez cały czas wyko-
nywania ćwiczenia. Palcami stóp pró-
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buj podsunąć rozłożony na podłodze ręcznik (lub serwetkę), na 
którym leży jakiś ciężar (na przykład książka). 

Ćwiczenie «Gąsienica»

Usiądź na podłodze ze zgiętymi ko-
lanami, pięty połóż na podłodze. Zgi-
nając palce u stóp, podciągnij pięty do 
przodu do palców, następnie rozegnij 
palce i powtórz ten ruch (imitacja ruchu 
gąsienicy). Kontynuuj przesuwanie pięt 
do przodu dzięki zginaniu i rozginaniu 
palców dopóty, dopóki palce mogą do-
tykać podłogi.

Ćwiczenie wykonuj obiema nogami 
jednocześnie.

Ćwiczenie «Młyn»

Usiądź na podłodze, wyprostuj nogi 
i opisuj stopami kręgi w różne kierunki.

Ćwiczenie «Perkusista»

Usiądź na podłodze, zegnij nogi w 
kolanach nie dotykając piętami podłogi, 
poruszaj stopami w górę i w dół, doty-
kając podłogi tylko palcami. Podczas 
wykonywania ćwiczenia stopniowo 
prostuj kolana.
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BY MIEĆ ZDROWE ZĘBY… 
HIGIENA JAMY USTNEJ

Pierwsze zęby wyrastają niemowlakom mniej więcej w wieku 
sześciu miesięcy. Dzieciom wyrastają najpierw tymczasowe zęby. 
Nazywamy je mlecznymi. Jest ich 20. Z czasem one wypadają i na 
ich miejscu wyrastają stałe zęby.

Dorosła osoba ma wszystkie zęby stałe. Razem jest ich 32, po 
16 na górnej i na dolnej szczęce. Zęby są nam niezbędne do gry-
zienia i żucia jedzenia. Przy pomocy siekaczy – zębów, które rosną 
z przodu, odgryzamy kawałki jedzenia. Za siekaczami ulokowane 
są kły – zęby podobne do stożka, które służą do odrywania i utrzy-
mywania jedzenia. Małe i duże trzonowe zęby rozdrabiają i prze-
cierają kawałki jedzenia.

siekacze 

siekacze 

kły 

małe 
żeby 

trzonowe 

małe  
żeby 

trzonowe 

duże zęby 
trzonowe

duże zęby 
trzonowe

Górna szczęka  Dolna szczęka  

kły 

Poza tym, zęby uczestniczą w wymawianiu pewnych dźwię-
ków, na przykład takich jak «z», «s», «c», «t».

Należy przestrzegać zasad higieny jamy ustnej, aby mieć zdro-
we zęby, dziąsła i świeży oddech. Zapamiętaj te zasady:
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• Myj zęby codziennie rano i wieczorem. Co trzy miesiące 
zmieniaj szczoteczkę do zębów. Zanim zaczniesz korzystać z no-
wej szczoteczki, umyj ją gorącą wodą z mydłem.

• Po każdym spożyciu jedzenia płucz usta ciepłą wodą.
• Używaj nitki dentystycznej 

lub wykałaczki, aby usunąć resztki 
jedzenia spomiędzy zębów.

• Po umyciu zębów nie zapo-
mnij o czyszczeniu języka. Wyko-
rzystaj w tym celu specjalne skro-
baki lub szczoteczki o specjalnej 
powierzchni na odwrotnej stronie 
szczotki.

Zabiegi higieniczne nie wystar-
czą, aby zęby były zdrowe i moc-
ne. Zęby należy chronić! Nie moż-
na rozgryzać nimi orzechy, pestki 
jagód, twarde cukierki (na przy-
kład landrynki, karmelki), odgry-
zać nitki itp. Zębom szkodzi jedze-
nie zbyt dużych ilości słodyczy, 
spożywanie zimnego jedzenia od 
razu po gorącym i odwrotnie. 
Zdrowe jest jedzenie warzyw i 
owoców, na przykład marchewki, 
kapusty, jabłek.

Dwa razy do roku należy od-
wiedzać dentystę w celu przeba-
dania jamy ustnej. Sprawdzi on, 
czy masz wszystkie zęby zdrowe, 
w jakim stanie są dziąsła, doradzi, 
jakiej szczoteczki i pasty do zębów używać, sprawdzi zgryz. Przy 
prawidłowym zgryzie górny rząd zębów powinien częściowo po-
krywać dolny rząd.

Nieprawidłowy zgryz wpływa nie tylko na wygląd zewnętrzny 
twarzy, ale prowadzi także do pogorszenia trawienia, mowy itp. 
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Istnieją różne przyczyny powstania nieprawidłowego zgryzu: cho-
roby, podczas których dziecko oddycha buzią zamiast nosem, złe 
nawyki – ssanie palców, gryzienie ołówków, długopisów, paznok-
ci, opieranie policzka na ręce itp.

Prawidłowy zgryz Nieprawidłowy zgryz

Rozwiąż zagadki
Ogon twardy, a na grzbiecie szczecina. 

Biała, pachnąca, pienista, 
dla waszych zębów najlepsza. 

Czerwone drzwi są w mojej jaskini,
Białe zwierzęta schowane za nimi.
Mięso, chleb i wszystko, co mam
Chętnie zwierzętom tym oddam.

1. Wymień rodzaje zębów u dorosłej osoby.
2. Jakie znaczenie mają zęby?
3. Opowiedz jak przestrzegasz zasad higieny jamy ustnej.
4. a) Zastanów się, dlaczego należy regularnie odwiedzać 

dentystę, nawet jeśli nie bolą zęby.
 b) Przypomnij sobie swoją ostatnią wizytę u dentysty. Co 

doradził ci lekarz?
5. Jakie są przyczyny nieprawidłowego zgryzu?
6. Praca w grupach. Omówcie, co jest zdrowe dla zębów, a co 

im szkodzi.
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POWIETRZE, KTÓRYM ODDYCHAMY. 
DBAJ O CZYSTOŚĆ W MIESZKANIU

Zdrowie człowieka zależy od 
powietrza, którym oddycha. Do 
oddychania człowiek potrzebuje 
czystego powietrza. Jest ono czy-
ste tam, gdzie jest dużo roślin.

Najbardziej zanieczyszczone 
powietrze jest w dużych miastach 
oraz w pobliżu fabryk i przedsię-
biorstw. W celu oczyszczenia po-
wietrza ludzie zasadzają drzewa i 
krzaki, montują filtry na kominach 
fabryk itp. Specjalne maszyny po-
lewają miejskie ulice w upalne dni, 
aby było mniej kurzu.

Dużo czasu spędzasz w domu: 
odrabiasz lekcje, bawisz się, od-
poczywasz, śpisz, jesz. Twoje 
samopoczucie również zależy od tego, jakie jest powietrze w 
mieszkaniu.

Wiele rzeczy, które nas otaczają i sprawiają, że życie jest wy-
godniejsze, mogą zanieczyszczać powietrze. Na przykład me-
ble wykonane z płyt wiórowych mogą zawierać duże ilości syn-
tetycznego kleju, lakieru, farby i inne związki chemiczne, które 
wydzielają toksyczne substancje. Toksyczne mogą być również 
plastikowe przedmioty, linoleum, dywany ze sztucznych tworzyw, 
przedmioty użytku domowego itp. Jeżeli w mieszkaniu jest dużo 
wyrobów, zwłaszcza nowych, wyprodukowanych ze sztucznych 
materiałów, należy wietrzyć mieszkanie, aż zapach zniknie. Pod-
czas korzystania z artykułów gospodarstwa domowego należy 
przestrzegać zasad zawartych w instrukcji obsługi.

Poza tym, w pomieszczeniach zalega mnóstwo kurzu, który za-
nieczyszcza powierzchnię przedmiotów: mebli, ubrań i obuwia itp. 
Całkowicie pozbyć się kurzu nie da się, ale zmniejszenie jego ilości 
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jest możliwe. W tym celu należy regularnie sprzątać w mieszkaniu 
(domu) – myć podłogę, wycierać kurze, odkurzać. 

Wchodząc do mieszkania należy wycierać obuwie na progu i 
przebierać się w domowe kapcie. Należy zdjąć okrycie wierzchnie 
i odwiesić je w korytarzu czy przedpokoju.

   

Dla dobrego samopoczucia bardzo ważne jest wietrzenie 
mieszkania. Jeśli długo przebywasz w niewietrzonym mieszka-
niu, zaczyna boleć głowa, męczysz się i zmniejsza się wydajność 
pracy.

Klasę należy wietrzyć przed lekcjami i na każdej przerwie. 
Podczas wietrzenia uczniowie powinni wyjść z klasy. O ciepłej 
porze roku lufcik lub skrzydło okienne mogą być otwarte cały 
czas, lecz tak, by nie było przeciągów. Przerwy śródlekcyjne rów-
nież należy wykonywać przy otwartym lufciku.
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W domu koniecznie należy wietrzyć pokój zanim usiądziesz do 
odrabiania lekcji, przed snem i w trakcie sprzątania.

Aby czuć się komfortowo w swoim mieszkaniu, należy dbać o 
mikroklimat w nim, czyli o temperaturę, wilgotność powietrza i 
inne czynniki. W celu stworzenia prawidłowego mikroklimatu w 
pomieszczeniu korzystamy z systemów ogrzewania, grzejników, 
wentylatorów, filtrów, nawilżaczy, klimatyzacji itp.

Rośliny pokojowe nie tylko 
powodują, że w mieszkaniu jest 
przytulnie i ładnie. Większość z 
nich wzbogaca powietrze o tlen, 
nawilża je, polepsza mikrokli-
mat mieszkania, oczyszcza po-
wietrze od kurzu i substancji 
szkodliwych. Dlatego ucz się 
dbać o rośliny pokojowe. Jest to 
bardzo ciekawe hobby.
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SPRZĄTANIE
Cóż to jest za zamieszanie?
Ślimak sprząta swe mieszkanie.
Wszystko zamiótł, umył skrzętnie,
I nic, że się przy tym zmęczył.
Zbędne rzeczy powyrzucał,
Dywan dobrze poodkurzał.
Pozmywane już naczynia,
Nie ma w domu grama brudu.
Przeszedł kawał drogi ładny
Po bukiecik do jadalni.
W domu świeżo, jak na łące.
Chodźcie do mnie, mili goście!

wg Petra Soroki

Wytłumacz przysłowie
• W ładnym mieszkaniu życie poukładane.

Rozwiąż zagadki
Gdzie nie pójdziesz – wszędzie masz.
Choć nie widzisz – a używasz.
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Po mieszkaniu, choć bez nóg,
Zrobił kółko i hyc! – w róg. 

Wszędzie, jak ciekawski zwierz,
Wetknie swego nosa-ssawkę, 
Gdy się znajdziesz w pyłu chmurze
Wciągnie nosem ją … .

1. Wymień czynniki mikroklimatu w mieszkaniu.
2. Co zanieczyszcza powietrze w mieszkaniu?
3. Dlaczego należy dbać o czystość mieszkania i wietrzyć 

pomieszczenie?
4. Opowiedz, jak pomagasz rodzicom w sprzątaniu miesz-

kania.
5. Praca w grupach. Omówcie:
• Co zanieczyszcza powietrze w mieście?
• Co należy robić, by powietrze mniej się zanieczysz-

czało?
• Gdzie w waszej miejscowości powietrze jest najbardziej 

zanieczyszczone, a gdzie jest czyste?

ZADANIE PRAKTYCZNE
Jak utrzymywać czyste powietrze w mieszkaniu

Ułóżcie i zapiszcie w zeszycie notatkę: «Jak należy utrzymy-
wać czyste powietrze w mieszkaniu».
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JAK NALEŻY ODRABIAĆ LEKCJE 
I SAMODZIELNIE SIĘ UCZYĆ

W ciągu lat spędzonych w szkole nauczyłeś się wielu rzeczy: 
czytać, pisać, obliczać przykłady i rozwiązywać zadania, praco-
wać przy komputerze, poznawać przyrodę, rysować itp. Naukę w 
szkole będziesz kontynuował jeszcze nie jeden rok. Aby była ona 
skuteczna, należy nie tylko uważać na lekcjach, lecz także umieć 
uczyć się samodzielnie. Samodzielna nauka polega również na od-
rabianiu zadań domowych, które pomagają w powtórzeniu tego, 
czego się nauczyłeś i w przyswojeniu materiału.

Przede wszystkim należy prawidłowo organizować swoją pra-
cę, aby wykonywać ją szybko i nie przemęczać się. Dlatego po 
zajęciach w szkole nie warto od razu siadać do odrabiania lekcji. 
Po przyjściu ze szkoły zjedz obiad i odpocznij. Najlepszy będzie 
aktywny odpoczynek – spacery, gry ruchowe na świeżym powie-
trzu itp.

Już wiesz, że duża wydajność pracy umysłowej występuje u 
człowieka w drugiej połowie dnia, od 16 do 18 godziny. Jest to 
najlepszy czas do odrabiania lekcji. Należy je odrabiać codziennie 
o tej samej porze, pamiętaj o tym. Na odrabianie lekcji musisz po-
święcić nie więcej niż półtorej godziny.

Siadając do odrabiania lekcji przewietrz pokój, przygotuj miej-
sce pracy. Sprawdź, czy masz wszystko do pracy – dzienniczek, 
zeszyt, podręcznik, długopis, ołówek, brulion itp. Niepotrzebne 
rzeczy sprzątnij ze stołu, aby ci nie przeszkadzały.
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Zadanie domowe najlepiej odrabiać w tym dniu, gdy je zada-
no. Zaplanuj pracę. Możliwe są różne warianty odrabiania lekcji. 
Najpierw można odrobić lekcje pisemne, następnie – ustne. Na 
przykład, zacząć od języka ukraińskiego, potem odrobić matema-
tykę i czytanie. Można też na zmianę 
odrabiać pisemne i ustne zadania. Na 
przykład odrobić matematykę, a po-
tem język ojczysty i literaturę.

Po tym jak wybierzesz przed-
miot, zaczynaj wykonywać zadania. 
Przypomnij sobie materiał, którego 
nauczyłeś się w szkole, powtórz lub 
naucz się regułek, przeczytaj uważnie 
zadania. Czy wszystko rozumiesz? 
Zaczynając wykonanie zadania bądź 
uważny, skup się i nie rozpraszaj się. 
Podczas wykonywania zadań nie rób 
jednocześnie innych rzeczy – nie 
można oglądać telewizji, jeść, rozma-
wiać przez telefon, grać w gry kom-
puterowe.

Każde 15 minut rób ćwiczenia 
fizyczne i gimnastykę oczu. Wietrz 
pokój.

Jeżeli czegoś nie rozumiesz, za-
pytaj dorosłych. Ucz się korzystać z 
dodatkowej literatury – słownika, en-
cyklopedii itp.
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Po zakończeniu pracy uważ-
nie sprawdź, czy wszystko zrobi-
łeś prawidłowo. Nie spiesz się.

Spakuj do plecaka wszystkie 
rzeczy niezbędne na następny 
dzień – dzienniczek, podręczni-
ki, zeszyty, przybory szkolne itp. 
Sprzątnij miejsce pracy, poukła-
daj wszystko na miejsca.

Nie zasmucaj się, jeśli z po-
wodu choroby opuściłeś zajęcia 
w szkole. Jeśli prawidłowo zor-
ganizujesz swą pracę, możesz 
nadrobić zaległości, gdy wy-
zdrowiejesz. Pamiętaj jednak, że 
potrzebujesz czasu, by po choro-
bie odzyskać siły i zdolność do 
pracy. Dlatego nie warto próbo-
wać na raz opanować opuszczo-

ne tematy. Lepiej działać stopniowo, według planu:
1. Dowiedz się, ile tematów opuściłeś z każdego przedmiotu.
2. Zaplanuj, tematy z jakich przedmiotów i w którym dniu bę-

dziesz się uczył. Nie planuj na jeden dzień więcej niż jeden temat 
z jednego przedmiotu.

3. Ucz się materiału w taki sposób:
• Przypomnij sobie, co już wiesz z tematu, którego będziesz 

się uczył.
• Przeczytaj tekst z podręcznika, wyróżnij najważniejsze. 

Wybierz metody, które pomogą сi nauczyć się materiału: po-
dziel tekst na części, ułóż plan, narysuj tabelę, schemat lub zrób 
rysunek.

• Powtórz to, co już przeczytałeś.
• Naucz się regułek.
• Przeczytaj tekst jeszcze raz.
• Odpowiedz na pytania i wykonaj zadania do danego te-

matu.
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• Jeśli czegoś nie rozumiesz – korzystaj z literatury uzupeł-
niającej. Jeśli jest taka potrzeba – poproś o pomoc nauczyciela, 
rodziców, bliskich, kolegów (koleżanki) z klasy, przyjaciół.

Jeśli twój kolega (koleżanka) opuścił (opuściła) materiał i trud-
no jemu (jej) nadążyć za klasą – zaproponuj swą pomoc.

Wytłumacz przysłowie
•	Nie mów «nie umiem», powiedz – «nauczę się».
•	Nauka dla człowieka jest jak słońce dla życia.
•	 Zdobędziesz wykształcenie – zobaczysz więcej świata.
•	Wykształcenie jest jak powietrze i jedzenie.

Rozwiąż zagadkę
Z książki, w szkole i na lekcjach
Zdobędziesz jej jak najwięcej.
I tak już przez życie całe
Będzie ona twym kompanem. 

1. Przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania.
Spytaj tata albo mamy
Jaki zawód oni mają…
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Tych zawodów w całym świecie
Wiele jest – wystarczy chcieć…
Uczony, lekarz czy geolog,
Czy pisarz, kreślarz, ślusarz,
Odpowie – najważniejszy zawód
To oczywiście zawód ucznia!
Bo wiedzą wszyscy, że bez szkoły,
Bez wiedzy, co zdobędziesz tam,
Nie możesz nigdy zostać tym, 
Kim w dzieciństwie zostać chciał!

wg Anatolija Kosteckiego

	 •	 Znajdź w wierszu nazwę swego «zawodu».
	 •	 Dlaczego należy się uczyć?
2. Opowiedz, jak odrabiasz zadanie domowe. Wykonujesz 

je samodzielnie?
3. Które zadania najtrudniej jest ci wykonać, a które – naj-

łatwiej?
4. Czy zdarzyło się tobie samodzielnie uczyć się materiału? 

Jeśli tak – opowiedz, jak to robiłeś. Czy prosiłeś kogoś o 
pomoc? Kogo? Czy korzystałeś z literatury uzupełniającej?

5. W ciągu tygodnia wspólnie z rodzicami oblicz, ile czasu 
zajmuje ci odrabianie lekcji w ogóle i osobno z każdego 
przedmiotu. Zapisz wyniki w zeszycie.

ZADANIE PRAKTYCZNE

Omówcie i zagrajcie takie sytuacje w klasie:
1) Twój kolega zachorował i potrzebuje pomocy w nauce. Co 

mu doradzisz?
2) Opuściłeś lekcje w szkole. Do kogo zwrócisz się o pomoc?
3) Pomagasz kolegom (koleżankom) z klasy uczyć się materia-

łu. Opowiedz, w jaki sposób organizujecie swą pracę.
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 rodzinnych tradycjach dbania o zdrowie;
 zapoznawaniu się i przyjaźni, o przyjacielskich relacjach;
 niezdrowych nawykach;
 korzystaniu z telewizora, komputera, telefonu 

 komórkowego;
 gruźlicy i AIDS; 
 ochronie zdrowia dzieci;
 o tym, co należy robić podczas pożaru;
 o tym, jak zachowywać się w tłumie;
 zasadach bezpiecznego zachowania na ulicy;
 o tym, jak znaleźć wyjście z niebezpiecznych sytuacji;
 bezpieczeństwie ruchu pieszych;
 sygnałach regulowania ruchu drogowego;
 wypadkach drogowych;
 znakach drogowych.

SPOŁECZNY 
ELEMENT 
ZDROWIA

rozdział

W tym rozdziale dowiesz się o:

Rozdział III
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RODZINNE TRADYCJE  
DBANIA O ZDROWIE 

Przypomnij sobie, jakie w twej rodzinie panują zasady zacho-
wania i zwyczaje. Być może jest to codzienne wspólne robienie 
gimnastyki, piesze wycieczki w pogodne dni, odwiedzanie ro-
dziny w czasie wakacji itp. Czy pamiętasz, kiedy pojawiły się te 
zwyczaje? Kto je wprowadził? Czy może tak było w rodzinach, z 
których pochodzą twoi rodzice? Zapytaj rodziców.

Zwyczaje, doświadczenie, zasady 
zachowania itp., które są przekazywa-
ne z pokolenia na pokolenie, nazywa-
my tradycjami. Słowo «tradycja» po-
chodzi z języka łacińskiego i znaczy 
«przekazywać».

W wielu rodzinach są podtrzymy-
wane tradycje, które sprzyjają zacho-

waniu i wzmocnieniu zdrowia. W takich rodzinach z dziada-pra-
dziada wprowadza się u dzieci hartowanie ciała, udział w rodzin-
nych grach sportowych, regularne piesze wyprawy turystyczne, 
nie pali się papierosów i nie pije alkoholu. W rodzinach, gdzie 
zdrowy tryb życia stał się tradycją, panuje miłość i pokój, rodzą się 
zdrowe dzieci. Już sam wiesz, że zdrowie dziecka zależy, między 
innymi, również od zdrowia rodziców lub, inaczej, od dziedzicz-
ności.
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Gdy wyrośniesz i stworzysz własną rodzinę, nie trać, a zwięk-
szaj ilość tradycji związanych ze wzmocnieniem i zachowaniem 
zdrowia, jak to było w twojej rodzinie.

1. Jakie tradycje dbania o zdrowie panują w twojej rodzinie?
2. Wymień te rodzinne tradycje, które tobie podobają się naj-

bardziej.
3. Które z rodzinnych tradycji chciałbyś wprowadzić w swojej 

przyszłej rodzinie?
4. Wspólnie z rodzicami przygotuj opowieść o jednej z tra-

dycji dbania o zdrowie, które są pielęgnowane w twojej 
rodzinie. W miarę możliwości, przynieś zdjęcia, by zilu-
strować twoją opowieść.

ZADANIE PRAKTYCZNE
Rodzinne tradycje dbania o zdrowie

Przygotujcie i zrealizujcie w klasie święto pod tytułem «Ro-
dzinne tradycje dbania o zdrowie».

Zaproście na święto swoich rodziców.
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O ZAPOZNAWANIU SIĘ I PRZYJAŹNI. 
PRZYJACIELSKIE RELACJE

Każdy z nas ma znajomych. Ale zanim stać się znajomymi, na-
leżało się zapoznać. Czy wiecie, jak to zrobić zgodnie z zasadami 
etykiety?

Etykieta – to zasady zachowania ludzi w społeczeństwie.
Zazwyczaj podczas zapoznawania się ludzie witają się ze sobą, 

przedstawiają się lub są przedstawiani sobie przez kogoś.
Jeśli chcesz zapoznać swoich rówieśników, możesz przedsta-

wić ich sobie nawzajem w taki sposób: «Poznajcie się proszę – 
oto Adrian, a to jest Marek». Nie jest istotne, którą osobę wymie-
nisz jako pierwszą. Jeśli wśród osób, które ze sobą poznajesz jest 
dziewczyna, należy najpierw przedstawić chłopca dziewczynie, 
lecz nie odwrotnie. Na przykład: «Kasiu, poznaj – to jest Adam».

Osoby, które są przedstawiane, powinny popatrzyć na siebie i 
uśmiechnąć się. Oprócz tego, osoba, której jest ktoś przedstawiany, 
powinna uprzejmie odpowiedzieć: «Bardzo mi miło!», «Miło mi 
poznać». Osoby, które zostały sobie przedstawione, uważane są za 
osoby znajome i w dalszym ciągu witają się ze sobą przy spotkaniu.

Jeśli ktoś jest przedstawiany grupie osób, należy głośno i wy-
raźnie wypowiedzieć imię tej osoby. Przedstawiać tę osobę każde-
mu z osobna nie warto.
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Jeśli do twojej klasy przyszedł 
nowy uczeń, to przedstawia go na-
uczyciel. A jeśli zechcesz go poznać 
bliżej, można zrobić to na przerwie lub 
po lekcjach. 

Zapoznanie się może przekształcić 
się w przyjaźń.

Przyjaźń – to takie relacje między-
ludzkie, których podstawą jest wza-
jemna sympatia, zaufanie, szczerość, 
zrozumienie, wspólne zainteresowania 
i pasje. Osoby, które łączy przyjaźń 
nazywamy przyjaciółmi.

Pewnie znasz powiedzenie: «Człowiek bez przyjaciół jest jak 
drzewo bez korzeni». Każdy z nas chce mieć przyjaciół. Praw-
dziwy przyjaciel umie doradzić w trudnej sytuacji, zachowa twą 
tajemnicę, pomoże w nauce czy pracy.

Aby utrzymywać i wzmacniać przyjacielskie relacje, należy:
• dbać o przyjaciela, bronić go;
• być zawsze w gotowości, by przyjść z pomocą;

Witamy!



62

• być uważnym dla przyjaciela;
• umieć słuchać przyjaciela;
• umieć zachować wspólny sekret;
• umieć współczuć i współprzeżywać.
Jeśli pokłóciłeś się ze swym przyjacielem, zastanów się, dla-

czego tak się stało. Próbuj nie obrażać się z powodu błahostek, 
naucz się wybaczać. Jeśli to twoja wina – podejdź do przyjaciela i 
przeproś go.

Relacje przyjacielskie, które oparte są na szacunku, zaufa-
niu, szczerości i zrozumieniu powodują pozytywne emocje, co 
z kolej sprzyja zachowaniu zdrowia. Jeśli ludzie obrażają się na 
siebie, psują humor, kłócą się i stwarzają konflikty, szkodzi to 
zdrowiu.

Jeśli w klasie często zdarzają się kłótnie, bójki, znęcanie się 
nad słabszymi, a uczniowie sami nie potrafią zapobiec konfliktom 
i rozwiązać je, warto o tym powiedzieć nauczycielowi.

 PAWEŁ I GAWEŁ

Byli sobie Paweł i Gaweł.
– Zaprzyjaźnijmy się, – powiedział Gaweł – będziemy 

wszystko dzielić na pół – i żal, i radość.
– Dobrze, – zgodził się Paweł – łatwiej i weselej jest 

żyć, gdy masz u boku przyjaciela. 
Pewnego razu szli oni przez pole. Słońc smaży. Wo-

kół ani drzewa, ani krzaczka – nie ma dokąd się scho-
wać.

– Daj mi swój kapelusz, – powiedział Gaweł – bo 
słońce mocno mi piecze w głowę.

Paweł dał Gawłowi swój duży słomiany kapelusz. 
Słońce zaczęło piec w głowę również i jego, ale Paweł 
pomyślał: «Nie szkodzi, wytrzymam. Grunt, że Gaw-
łowi wygodnie!»
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Nagle nadleciała ogromna chmura i spadł deszcz.
– Szybko, daj mi swój płaszcz! – krzyknął Gaweł. – 

Nie widzisz, że twój przyjaciel moknie?
Paweł oddał swój płaszcz. Deszcz zmoczył Pawła, lecz 

on myślał: «Cóż, trudno. Dla przyjaźni można wytrzymać 
i deszcz».

Deszcze się skończył, wyjrzało słońce. Gaweł oddał 
Pawłowi płaszcz i wielki kapelusz.

– Trzymaj, – mówi, – bo mi ciężko nieść.
Paweł wziął mokry płaszcz i mokry kapelusz, a sam się 

zastanowił.
Tymczasem przyjaciele doszli do skrzyżowania.
– Dokąd idziesz? – zapytał Paweł.
– W lewo, – odpowiedział Gaweł.
– A ja w prawo, – powiedział Paweł.
– Przecież chcieliśmy razem iść! – krzyknął Gaweł. – 

Przecież jesteśmy przyjaciółmi!
Lecz Paweł szedł dalej i dalej. Tak odszedł. Nawet się 

nie odwrócił.
wg Lubowi Woronkowej
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Wytłumacz przysłowia
•	Nie ten przyjaciel, co cię chwali, ale ten, co ci prawdę mówi.
•	Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł.
•	 Prawdziwa przyjaźń cenniejsza niż złoto.

1. Jaki, twoim zdaniem, powinien być prawdziwy przyjaciel 
lub prawdziwa przyjaciółka?

2. Wymień cechy relacji przyjacielskich.
3. Czy sądzisz, że twoje relacje z kolegami z klasy są przy-

jacielskie?
4. Jak postąpisz, gdy zachoruje twój przyjaciel?
5. Praca w grupach. 
 1) Zastanówcie się, co może zniszczyć przyjacielskie re-

lacje.
 2) Przypomnijcie sobie i omówcie sytuacje, kiedy prze-

jawiały się przyjacielskie relacje w waszej klasie (pomoc 
koledze, pozdrowienia z okazji urodzin itp.).

ZADANIE PRAKTYCZNE
Scenka «Poznajmy się!»

Zagrajcie w klasie sytuację zapoznania się, korzystając z poda-
nych zwrotów.

Pozwól(cie), że się przedstawię, ...
Pozwól(cie), że przedstawię … (kogoś) ...
Poznaj(cie) ...
Bardzo proszę – poznaj(cie)… (kogoś) ...
Nie znacie się? To jest ...
Miło mi poznać ...
Czy mogę się przedstawić? Mam na imię ...
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NAUCZ SIĘ MÓWIĆ «NIE!»

Ciągle obcujesz z różnymi ludźmi – kolegami z klasy, przyja-
ciółmi, rodziną, sąsiadami i znajomymi. W trakcie obcowania 
wymieniacie się informacją, przekazujecie swoje poglądy, wra-
żenia itp., wspólnie omawiacie różne tematy, rozwiązujecie pro-
blemy, uzupełniacie się. 

Podczas obcowania mogą powstać takie sytuacje, kiedy na-
leży powiedzieć «nie» w odpowiedzi na jakąś prośbę lub propo-
zycję. Można to zrobić na różne sposoby, w zależności od sytu-
acji. W jednej sytuacji należy grzecznie odmówić, na przykład 
odpowiedzieć: «Nie, dziękuję!», w innych sytuacjach – powie-
dzieć stanowczo: «Nie!». W jakiejkolwiek sytuacji należy po-
wiedzieć zdecydowanie i wyraźnie, aby osoba ta zrozumiała, że 
jej odmówiłeś i nie wykonasz prośny lub nie przystaniesz na 
propozycję.

W życiu zdarzają się różne przypadki. Tak samo różnorodne 
mogą być sposoby odmowy. Zapoznaj się z przykładami niektó-
rych sytuacji i naucz się wykorzystywać je w razie potrzeby.

1. Czyjaś prośba przeszkadza w wykonaniu twoich planów.
Każdy z nas ma swój reżim dnia. Na przykład ty masz swój. 

Budzisz się z rana, robisz gimnastykę, idziesz do szkoły, po szko-
le spacerujesz na świeżym powietrzu, odrabiasz lekcje, idziesz 
na zajęcia sportowe itp. Teraz wyobraź sobie, że twój przyjaciel 
ma mniej intensywny dzień i nie ma się czym zająć. Ty śpieszysz 
się na trening, a on leży na tapczanie i nudzi się. Przyjaciel dzwo-
ni do ciebie i namawia, byś do niego przyszedł. Jak należy odmó-
wić przyjacielowi?

Możesz powiedzieć krótko: «Nie», i wytłumaczyć, czym jest 
spowodowana odmowa. Na przykład: «Nie, nie przyjdę teraz, 
ponieważ śpieszę się na trening».

Prawdziwy przyjaciel powinien cię zrozumieć. Możesz umó-
wić się  z nim na spotkanie w innym dniu.
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Każdy ma swoje plany. Dlatego należy szanować interesy in-
nych osób i cenić wzajemnie swój czas. Nigdy nie zachęcaj innych 
do lenistwa i sam się go wystrzegaj.

2. Ktoś prosi cię o rzecz, która nie należy do ciebie.
Jeśli pożyczyłeś od kolegi jakąś rzecz i oddałeś ją nieuszko-

dzoną na czas, to zrobiłeś dobrze – dotrzymałeś danego słowa i 
wykonałeś obietnicę.

A jak się zachować, na przykład, w takiej sytuacji?
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Pożyczyłeś od swojej koleżanki z klasy płytę z nową serią kre-
skówek i obiecałeś oddać ją na następny dzień. Wieczorem odwie-
dził cię przyjaciel, zobaczył płytę i poprosił pożyczyć mu ją, by 
obejrzeć kreskówki.

W takiej sytuacji musisz pamiętać: nie masz prawa nikomu 
pożyczyć rzeczy, która do ciebie nie należy, bowiem jesteś za 
nią odpowiedzialny. Dlatego musisz odmówić przyjacielowi, 
tłumacząc, że ta rzecz nie należy do ciebie. Powinien on to zro-
zumieć. Jeśli jest to wasza wspólna koleżanka, twój przyjaciel 
powinien sam ją zapytać o pozwolenie. Może do niej zatelefo-
nować. Jeśli dziewczynka pozwoli, wtedy możesz pożyczyć tę 
płytę.

3. Ktoś prosi, byś mu dał ściągnąć zadanie domowe.
W szkole zdarzają się sytuacje, gdy ktoś z kolegów klasy nie 

odrobił zadania domowego i prosi, byś mu dał je ściągnąć. Jak za-
chować się w takiej sytuacji?

Przede wszystkim należy zrozumieć, dlaczego nie odrobił on 
zadania domowego. Jeśli zdarzyło się to po raz pierwszy i z jakie-
goś istotnego powodu, na przykład ktoś źle się poczuł, to lepiej 
doradzić mu zgłosić to do nauczyciela i wykonać zadanie na na-
stępny raz.
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Jeśli kolega z klasy regularnie nie odrabia zadania domowe-
go, to gdy raz dasz mu ściągnąć, będzie cię o to prosić ponow-
nie. Nie skorzysta na tym, lecz tylko ucierpi. Ponieważ, jak on 
później poradzi sobie z zadaniem na klasówce? Dlatego lepiej 
jest zaproponować swoją pomoc, wytłumaczyć niezrozumia-
ły materiał. A gdy on odmówi, to i ty powinieneś powiedzieć 
stanowcze: «Nie!». Dlaczego masz pracować zamiast niego? 
Przyjaźń to przyjaźń, a nauka – to nauka. Każdy uczy się dla 
siebie.

4. Prośba, która może zaszkodzić tobie lub innym.
Już wiesz o złym działaniu palenia i alkoholu. Jednak niektó-

rzy uczniowie próbują palenia papierosów i spożywania napojów 
alkoholowych. Często zdarza się to dlatego, że wstydzili się oni 
odmówić kolegom, znajomym lub nawet członkom rodziny, któ-
rzy proponowali tę «truciznę».

Do złych nawyków zachęca również złe towarzystwo, do któ-
rego trafia dziecko. W takim towarzystwie jeden zapalił papiero-
sa lub napił się piwa, następny zrobił to samo – i kolej doszła do 
ciebie. W takiej sytuacji, bez zastanowienia, należy powiedzieć 
swoim przyjaciołom: «Nie!» Jeśli oni nadal będą cię namawiali, 
to zdecydowanie i stanowczo powtórz: «Powiedziałem, że nie 

Nie będziemy  
ani palić, ani pić. I wam nie 

radzimy!
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będę». Najlepiej zrezygnować z takiego towarzystwa i nie utrzy-
mywać żadnych relacji z jego członkami, ponieważ ktoś z nich 
znów może tobie zaproponować coś niebezpiecznego, co zaszko-
dzi twemu zdrowiu. Twoje zdrowie jest ważniejsze, niż tacy przy-
jaciele.

Jeśli stanie się tak, że ktoś poprosi, byś uczynił komukolwiek 
krzywdę, na przykład odebrał lub zepsuł jakąś rzecz, kogoś pobił, 
coś ukradł – zdecydowanie odmów. Oprócz tego poinformuj o tym 
kogoś dorosłego, przede wszystkim rodziców.

5. Ktoś cię prosi o coś na ulicy.
Czasami obcy ludzie pytają siebie nawzajem o coś, na przy-

kład, gdzie jest przystanek, ulica, urząd itp. Oczywiście, jesteś 
jeszcze dzieckiem i do ciebie raczej nikt się nie zwróci, tym 
bardziej, że obok są dorośli. Lecz jeśli zapytają – odpowiedz. 
Zawsze mów: «Nie», jeśli na ulicy do ciebie podejdzie obca 
osoba i proponuje pójść z nią, zawieźć autem do domu, daje 
cukierka lub zabawkę, prosi o pieniądze, telefon komórkowy 
lub coś innego. W takich sytuacjach nie ulegaj żadnym namo-
wom, groźbom, naciskom. Szybko odejdź. O wszystkim, co 
się wydarzyło, koniecznie opowiedz rodzicom lub nauczycie-
lowi.

SZKOŁA
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 1. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

NIE PRÓBOWAĆ, NIE ZACZYNAĆ
Stary budynek. Pustostan. Niebawem go rozbiorą. Właśnie tu 

ulokowali się chłopcy: uczeń piątej klasy – Michał i uczniowie 
klasy trzeciej – Antek i Darek. 

Michał, chudy i wysoki chłopak, wyjął paczkę papierosów. 
Sprawnym ruchem uderzył w opakowanie. Wyskoczył jeden pa-
pieros. Papieros skierowany był w stronę Antka. Antek trzema pal-
cami chwycił papierosa. Michał kliknął drugi raz. Drugi papieros 
skierowany był w stronę Darka.

Darek pokręcił głową.
– Nie będę. Pójdę już.
Michał uśmiechnął się szyderczo.
– Ech, mały, boisz się. Nikt się nie dowie.
– Nie boję się. Nie chcę. Mój dziadek pali, wciąż nie może rzu-

cić, męczy się. Pójdę już sobie.
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– Nie gniewaj się, ja też nie będę, – powiedział Antek, podał 
Michałowi papierosa i pobiegł dogonić Darka…

Dlaczego ludzie palą? Jedni nie wiedzą, że to szkodzi zdrowiu. 
Inni wiedzą, że to niezdrowe, a jednak próbują.

Spotkali się chłopcy – dwóch pali, a trzeci nie chce wyjść na 
malucha przed kolegami i też zbierze papierosa, mimo, że się brzy-
dzi. Nie każdy może pokazać swój charakter tak jak Darek.

wg Mykoły Korostelowa

	 •	 Jak zachowali się chłopcy, gdy zaproponowano im pa-
pierosa?
	 •	 Jak byś się zachował na miejscu Darka?
2. Czy zdarzało ci się odmówić czegoś swemu koledze? 

Jaki sposób odmowy wybrałeś? Jak zachował się kole-
ga? Opowiedz o tym? 

3. Praca w grupach. Podajcie przykłady i omówcie różne sy-
tuacje odmowy.

ZADANIE PRAKTYCZNE

Omówcie w klasie takie sytuacje:
1) Grasz na podwórku w piłkę z przyjaciółmi. Piłka poleciała 

do garaży. Pobiegłeś po piłkę i spotkałeś obcą osobę. Poprosiła 
ona, byś podszedł. Jak postąpisz?

2) Idąc ze szkoły do domu zobaczyłeś, że uczniowie z twojej 
szkoły palą papierosy. Wołają cię i proponują papierosa. Jak się 
zachowasz?
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NISZCZYCIELE ZDROWIA

Każdy chciałby mieć mocne zdrowie, ładne ciało, lecz nie każ-
demu udaje się osiągnąć ten cel. Bardzo często stoją nam na prze-
szkodzie złe nawyki.

Najbardziej rozpowszechnionym złym nawykiem u ludzi jest 
palenie papierosów.

W dymie papierosowym zawarte są szkodliwe dla zdrowia 
człowieka substancje – czad, cyjanowodór itp. Wyjątkowo nie-
bezpieczna jest trucizna – nikotyna. Trafia ona łatwo do krwio-
biegu, gromadzi się w narządach wewnętrznych i stopniowo 
niszczy je.

Podczas palenia człowiek wdycha dym tytoniowy i wraz z 
nim również substancje trujące. Na skutek tego organizm palacza 
osłabia się i przestaje stawiać opór różnym chorobom. Na po-
czątku człowiek, który pali papierosy, nie zauważa ich zgubnego 
wpływu na jego organizm. Lecz później zaczyna kaszleć, dusić 
się, zapada na ciężkie choroby. Tytoń obciąża płuca, nerki, żołą-
dek, mózg, wątrobę i inne ważne narządy. Osoby, które spalają 
dziennie ponad 25 papierosów, żyją na ogół około 8 lat krócej niż 
niepalący.

Dym tytoniowy ma zgubny wpływ nie tylko na organizm pa-
lacza. Jego część dostaję się do środowiska zewnętrznego. Od 
dymu papierosowego zanieczyszcza się powietrze. Ludzie, któ-
rzy nie palą, wdychają dym papierosowy i stają się tzw. biernymi 
palaczami. Przebywając przez dłuższy czas w zadymionym po-
mieszczeniu, bierny palacz może odczuć oznaki lekkiego zatru-
cia nikotynowego: ból głowy, mdłości, słabość.

Aby zmniejszyć używanie wyrobów tytoniowych i zapobiec 
jego zgubnemu wpływowi na zdrowie człowieka, ustawodaw-
stwo Ukrainy zabrania sprzedaży papierosów osobom przed 
18 rokiem życia. Zabronione jest palenie w transporcie, w szpi-
talach, na przystankach komunikacji miejskiej, na placach za-
baw, na podwórkach, w windach, w przejściach podziemnych 
itp.
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W miejscach i pomieszczeniach, gdzie palenie jest zabronio-
ne, umieszcza się specjalny znak z napisami o treści: «Zakaz pa-
lenia».

    

Zakaz palenia!

Palenie jest kilkakrotnie bardziej niebezpieczne dla dzieci niż 
dla dorosłych. Na przykład u uczniów, którzy palą pogarsza się pa-
mięć i koncentracja, pojawia się słabość i na skutek tego – pogar-
szają się osiągnięcia w nauce. Szybko się męczą w szkole i pod-
czas ćwiczeń fizycznych lub na lekcjach wychowania fizycznego. 
Tacy uczniowie źle rosną i rozwijają się, często chorują, ciągle 
kaszlą i duszą się.
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Kolejnym zgubnym nawykiem jest spożywanie napojów alko-
holowych. Alkohol – to wróg, który niszczy zdrowie i powoduj 
ciężkie choroby. Gdy tylko alkohol trafi do organizmu człowieka, 
wraz z krwiobiegiem rozpowszechnia się po wszystkich istotnych 
narządach i układach, niszczy i zakłóca ich pracę.

Alkohol jest wyjątkowo szkodliwy dla dzieci.
Dla dziecka spożywanie nawet najmniejszej ilości napoju alko-

holowego może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji 
i spowodować ostre zatrucie. W jego organizmie alkohol szybko 
płynie w krwiobiegu i koncentruje się w mózgu. Toksyczne dzia-
łanie alkoholu na organizm dziecka jest kilkakrotnie mocniejsze 
niż na organizm dorosłej osoby. Dlatego stan dziecka, spowodo-
wany upojeniem alkoholowym jest szczególnie ciężki. Gdy jest 
ono pijane, nie kontroluje swoich działań i działa w sposób nie-

przemyślany. W niektórych sytuacjach 
może to być tragiczne w skutkach.

W sytuacji częstego spożywania napo-
jów alkoholowych wynika choroba – alko-
holizm. Oznacza to, że osoba, która zaczę-
ła regularnie spożywać napoje alkoholo-
we, po jakimś czasie uzależnia się od nich. 
Osoby chorujące na alkoholizm są słabe, 
nieaktywne, obojętne w stosunku do pracy, 

rodziny i dzieci. Alkoholicy nie mogą prowadzić normalnego try-
bu życia, uczyć się i pracować. Pogarsza się ich pamięć i zdolności 
umysłowe, pogarsza się koncentracja. Chorzy nie potrafią logicz-
nie myśleć i tworzyć. Alkoholizm prowadzi do urazów w życiu 
codziennym i w pracy, wypadków drogowych, naruszenia zasad 
współżycia społecznego, rujnowania rodziny.

Wyjątkowo niebezpieczne dla człowieka są substancje narko-
tyczne.

Narkotyki są szkodliwe dlatego, że powodują zatrucie organi-
zmu i wycieńczają go. Powodują one zniszczenie komórek mó-
zgowych i zaburzenie funkcjonowania wszystkich narządów i 
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układów. Człowiek zaczyna być uzależniony od zażywania nar-
kotyków i nie jest w stanie pokonać tę zależność samodzielnie. 
Przy braku narkotyku człowiek popada w nieznośny stan, które-
mu towarzyszy, między innymi, intensywny ból w kościach i 
mięśniach. Człowiek popada w desperację, cierpi na bezsenność 
lub koszmary.

Szczególnie niebezpieczne jest zażywanie narkotyków przez 
dzieci i młodzież, organizm których jeszcze rośnie i rozwija się, 
ponieważ w tym czasie kształtuje się 
charakter i wyrabiają się pewne nawyki. 
Osoby, które zażywają substancje narko-
tyczne mają gorszą pamięć i słabsze 
zdolności umysłowe. Dzieci stają się 
niespokojne i rozdrażnione, źle jedzą i 
szybko tracą na wadze. Tacy uczniowie 
nie mogą dobrze się uczyć, wykonywać 
jakiekolwiek czynności, uprawiać sport. 
Interesują je wyłącznie narkotyki. Nar-
kotyki zniewalają dziecko, zmieniają jego świadomość, przyga-
szają odczucia i emocje.

Do substancji narkotycznych człowiek przyzwyczaja się bar-
dzo szybko. A uzależnienie narkotykowe jest bardzo trudno wyle-
czyć. Narkomani bardzo wcześnie umierają.

Jeśli ktoś z twoich znajomych zażywa narkotyki, opowiedz mu 
o niebezpieczeństwie tego nałogu  i doradź zwrócenie się o pomoc 
do specjalistów pod numer «Telefonu Zaufania».

Zapamiętaj: w naszym kraju produkcja, kupowanie, przechowy-
wanie, przekazywanie, przewożenie, sprzedaż narkotyków jest kara-
ne prawem. Dlatego nie bierz narkotyków od nikogo, nie przynoś ich 
do domu i tym bardziej nigdy nie próbuj!

Tragiczne w skutkach jest także zażywanie różnych substancji 
odurzających, które ludzie spożywają lub wąchają, takich ludzi 
nazywamy toksykomanami. Wykorzystują oni różne roztwory 
farb, lakierów, kleju itp.
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Dzieci, które chcą jeden raz spróbować substancje toksyczne 
zadają nieodwracalnych szkód własnemu zdrowiu. Używanie ta-
kich substancji powoduje ostre zatrucie, co prowadzi do zaburzeń 
organizmu i nawet do śmierci. Toksykomanom rodzą się dzieci z 
różnego rodzaju wadami rozwojowymi. Długość życia toksyko-
manów skraca się przeciętnie do 20–30 lat.

Zatem, by dobrze się czuć, le-
piej wyglądać, dłużej żyć, będąc 
aktywnym, nie należy zaczynać 
palić, spożywać napoje alkoho-
lowe, narkotyki i substancje tok-
syczne. Najlepszy sposób na to, 
by być zdrowym, to prowadzić 
zdrowy tryb życia i nie mieć na-
łogów lub pozbyć się ich na za-
wsze.

Zawsze mów: «Nie!» paleniu, alkoholowi, narkotykom, 
substancjom toksycznym!

Skarbiec słownikowy
Narkotyki (z jęz. greckiego – oszałamiający, odurzający) – to 

substancje pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, których za-
żywanie prowadzi do rozwoju narkomanii.

Narkomania (z jęz. greckiego narke – odurzenie, mania – 
szaleństwo) – to choroba spowodowana zażywaniem narko-
tyków.

Wytłumacz przysłowia
•	 Palenie szkodzi zdrowiu.
•	Kto sieje uczynki, ten żnie nawyki.

1. Przyjrzyj się rysunkowi. Wymień, co jest potrzebne, by 
wesoło spędzić urodziny.
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2. Na czym polega niebezpieczeństwo palenia; spożywania 
alkoholu?

3. Jak palenie, spożywanie alkoholu, zażywanie narko-
tycznych i toksycznych substancji wpływa na zdrowie 
dziecka?

4. Jak się zachowasz, jeśli ktoś zaproponuje ci zapalić pa-
pierosa lub spróbować alkoholu, narkotyków lub substan-
cji toksycznych?

5. Praca w parach. Wyobraźcie sobie sytuacje:
 1) Ktoś z twoich przyjaciół chce spróbować palenia. Jak 

go przekonasz, by tego nie robił?
 2) Ktoś z twoich przyjaciół chce spróbować alkoholu. 

Przekonaj go, by nie spożywał napojów alkoholowych.

 
6. Omów z rodzicami, na czym polega niebezpieczeństwo 
palenia papierosów, spożywania alkoholu, narkotyków i sub-
stancji toksycznych.

ZADANIE PRAKTYCZNE

Omówcie i zagrajcie w klasie scenki telefonowania pod numer 
«Telefonu Zaufania».
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KORZYSTANIE Z TELEWIZORA,  
KOMPUTERA,  

TELEFONU KOMÓRKOWEGO

W dzisiejszych czasach nie potrafimy wyobrazić sobie życia 
bez telewizora, komputera lub telefonu komórkowego.

Oglądając telewizję dowiadujemy się wiadomości z naszego 
kraju i ze świata. W telewizji jest mnóstwo ciekawych programów 
o historii, kulturze i codzienności ludzi w różnych zakątkach kuli 
ziemskiej, o świecie roślin i zwierząt. Przed ekranem telewizora 
może spotkać się cała rodzina, by obejrzeć ciekawy film fabularny 
lub kreskówkę, koncert itp.

Komputer szybko pojawił się w naszym życiu, stał się po-
mocny w nauce i w pracy. Dzięki niemu można szybko znaleźć 
niezbędną informację, wysłać list, zdjęcie lub wideo rodzinie czy 
znajomym, porozmawiać z kimś, kto mieszka w innym mieście 
lub za granicą itp.

Współczesny telefon komórkowy – to nie tylko wygodne na-
rzędzie komunikacji. Można go używać jako budzika, notatnika, 
aparatu fotograficznego, kamery wideo, komputera, walkmana. 
Nowsze modele telefonów mają coraz więcej różnych funkcji.
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Należy pamiętać, że współczesna technika, choć ma wiele za-
let, jednak może szkodzić zdrowiu, jeśli korzystać z niej w nad-
miarze.

Aby oglądanie telewizji było ciekawe, miało sens i by nie 
tracić niepotrzebnie czasu należy zawczasu wybrać, co będziesz 
oglądać. Wybieraj kreskówki, filmy i programy dla dzieci, których 
czas trwania wynosi nie więcej niż godzinę. Nie warto włączać te-
lewizji zaraz po powrocie ze szkoły. Należy zjeść obiad, odpocząć, 
odrobić lekcje. 

Pamiętaj: lekarze nie zalecają oglądania telewizji w ciemno-
ści, światło powinno być włączone. Odległość od telewizora po-
winna wynosić nie mniej niż 2–3 m i nie więcej niż 4–5 m, w 
zależności od wielkości ekranu.

Do pracy przy komputerze należy prawidłowo przygotować 
miejsce pracy. Biurko komputerowe i krzesło powinny być od-
powiednie do twego wzrostu. Nie należy ustawiać monitoru na-
przeciwko okna. Odległość od oczu do monitora powinna wynosić 
około 40–80 cm.

Podczas pracy przy komputerze należy zachowywać prawidło-
wą postawę.
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Czas nieprzerywalnej pracy 
przy komputerze powinien wy-
nosić 15 minut, a trwałość gry 
komputerowej – nie dłużej niż 10 
minut.

Po zakończeniu pracy przy 
komputerze należy wykonywać 
ćwiczenia dla oczu.

Z telefonu komórkowego 
trzeba korzystać, gdy nie mamy 
możliwości użycia telefonu sta-
cjonarnego.

Nie graj bez przerwy w gry na 
telefonie. 

Pamiętaj: telefon – to nie zabawka, to – narzędzie komunikacji.
Nie wolno korzystać i bawić się telefonem podczas lekcji w 

szkole.
Aby zmniejszyć wpływ promieniowania telefonu komórkowe-

go na twój organizm, stosuj kilka zasad.
• Trzymaj telefon jak najdalej od ciała, zwłaszcza od najważ-

niejszych narządów (w torbie, plecaku), lecz nie w kieszeni i nie 
na smyczy na szyi.

• Przykładaj telefon do ucha wyłącznie po nawiązaniu połą-
czenia.

• Zamiast połączenia głosowego, lepiej korzystaj z SMS-ów.
• Podczas rozmowy korzystaj ze słuchawek lub zestawu gło-

śnomówiącego.
• Nie korzystaj z telefonu, gdy zasięg jest niedostateczny oraz 

również w środkach transportu publicznego.
• Podczas rozmowy w pomieszczeniu próbuj przebywać w 

miejscu, gdzie zasięg jest najlepszy, na przykład – przy oknie.

40–80 сm



81

• Nie zostawiaj telefonu obok siebie w trakcie jego ładowania.
• Nie kładź telefonu komórkowego pod poduszkę, gdy idziesz 

spać.

    

Rozwiąż zagadki

Gdzie i kogo nagrodzili,
Ciekawego co zrobili,
Nam pokaże bajki, filmy,
Wiadomości co godzinę. 

Kilobajty, gigabajty
Blogi, muzyka i „sajty”
Nawet pliki i foldery 
Mają wszystkie …. 

Śmieszną skrzynkę ma Karolek
Słychać z niej jak mówi Olek.
Kiedy „Cześć!” powie Karolek,
Już „Dzień dobry!” mówi Olek. 

                                          wg Lesi Wozniuk
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1. Opowiedz, jakie programy oglądasz  w telewizji i ile one 
trwają.

2. Jakich zasad używania telewizora, komputera i telefonu 
komputerowego przestrzegasz?

3. Dlaczego należy ograniczać korzystanie z telewizora, 
komputera i telefonu komputerowego?

4. Omów z rodzicami:
 1) Jakie programy i o jakiej porze możesz oglądać w tele-

wizji.
 2) W jakich sytuacjach należy korzystać z telefonu komór-

kowego, a w jakich – nie.

Gra «Tak czy nie?»
Jeżeli zgadzasz się z tym, co usłyszysz, powiedz «Tak» i kla-

śnij w dłonie.
1) Telewizja jest potrzebna do komunikowania się. Tak czy 

nie?
2) Telewizję można oglądać codziennie po 3 godziny. Tak czy 

nie?
3) Komputer pomaga w edukacji. Tak czy nie?
4) Nieprzerwana praca przy komputerze wynosi 15 minut. Tak 

czy nie?
5) Po pracy przy komputerze należy wykonywać ćwiczenia dla 

oczu. Tak czy nie?
6) Nie wolno korzystać i bawić się telefonem komórkowym 

podczas lekcji. Tak czy nie?
7) Podczas rozmowy telefonicznej można korzystać z zestawu 

głośnomówiącego. Tak czy nie?
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O REKLAMIE

Reklama towarzyszy nam na co- 
dzień. Czy tego chcemy czy nie – 
jest ona wszędzie – w sklepach, ki-
nach, w transporcie i w innych miej-
scach. Wystarczy zajrzeć do skrzyn-
ki pocztowej – mamy tam gazety, 
foldery, ulotki z reklamą towarów i 
usług. Idziemy ulicą – widzimy pla-
katy, bilbordy, banery. Wracamy do 
domu, włączamy telewizję – i tam 
też reklama.

Reklama jest potrzebna po to, by ludzie dowiedzieli się o to-
warach i usługach, ich producentach i zainteresowali się nimi. W 
końcu takie zainteresowanie przerodzi się w chęć zakupu tej czy 
innej rzeczy lub otrzymania usługi. 

Zatem reklama skierowana jest na zwiększenie popytu na 
towary i usługi. Nie bez powodu nazywamy ją «dźwignią han-
dlu».

Producenci reklam używają różnych sposobów, by człowiek 
zechciał kupić jakąś rzecz czy usługę. Na przykład do zdjęć w spo-
tach reklamowych zaprasza się znane 
osoby, ulubionych aktorów lub śpiewa-
ków, których chcemy naśladować. Po-
stacie te z ekranów telewizorów z za-
chwytem mówią nam o niezbędności 
pewnych przedmiotów, o tym, jak towar 
potrafi nas zmienić, sprawić, że nasze 
życie stanie się lepsze i ciekawsze. Na 
przykład, jeśli twój idol będzie używał 
pewnego modelu telefonu komórkowe-
go, ty też zechcesz go naśladować i cho-
ciażby w tym być podobnym do niego. 
Lecz czy tak naprawdę jest? Czy staniesz 
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się podobny do ulubionego aktora używając takiego samego tele-
fonu jak on? Oczywiście – nie. 

By stać się osobą sukcesu i ciekawym człowiekiem należy wie-
dzieć, czego pragniesz i osiągać swój cel. Jeśli chcesz zostać ak-
torem – ucz się rzemiosła aktorskiego, graj w teatrzyku szkolnym. 
Telefon wcale ci w tym nie pomoże.

Dość często producenci reklam liczą na to, że dzieci po obej-
rzeniu pewnej reklamy będą namawiali rodziców, by kupili im tę 
czy inną rzecz. Jednak musisz rozumieć, że nie zawsze twe życze-
nia będą odpowiadać chęciom i możliwościom twoich rodziców. 
Dlatego nie warto marudzić i zmuszać na różne sposoby tata czy 
mamę, by coś ci kupili. Doprowadzi to do konfliktu w rodzinie, 
zepsuje nastrój i zaszkodzi zdrowiu.

Wraz z tym, że reklama sprzyja informowaniu nas, może ona 
również zaszkodzić. Dlatego należy się do niej odnosić krytycz-
nie. Ponieważ nie wszystko, co jest reklamowane, jest niezbędne i 
korzystne, zwłaszcza alkohol i papierosy. Nie bez powodu Ustawa 
krajowa «O reklamie» w wielu przypadkach zabrania reklamowa-
nia napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

Często są też reklamowane niektóre artykuły spożywcze. Za-
stanów się dlaczego? Przecież tych zdrowych artykułów spożyw-
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czych, które kupują twoi rodzice, na przykład warzyw, owoców, 
mleka, mięsa itp., raczej nie zobaczysz w reklamie. One jej nie 
potrzebują. Natomiast artykuły, które nie dają korzyści, a nawet 
szkodzą zdrowiu – chipsy, sucharki, słodkie napoje gazowane – 
często widzimy w telewizji. Zastanów się, czy warto je kupować. 

Rozwiąż rebusy

A
Е Р

r

war

1. W jakim celu reklamowane są towary i usługi?
2. Czy zawsze reklama proponuje korzystne artykuły?
3. Przypomnij sobie, czy zdarzały się sytuacje, gdy pod 

wpływem reklamy prosiłeś rodziców by coś ci kupili? Jeśli 
tę rzecz ci kupiono, to czy byłeś zadowolony z niej?

4. Opowiedz, jaki masz stosunek do reklamy alkoholu i pa-
pierosów.

5. Praca w grupach. 
 1) Omówcie, jakie są pozytywne i negatywne cechy reklamy. 

2) Wymyślcie reklamę jakiegoś towaru. Zaprezentujcie ją w 
klasie.
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GRUŹLICA I AIDS – CHOROBY,  
KTÓRE PRZYBRAŁY CHARAKTER SPOŁECZNY

Istnieją choroby, których powstanie i rozpowszechnienie w du-
żym stopniu zależy od warunków życia ludzi i stopnia rozwoju 
społeczeństwa. Takie choroby nazywamy chorobami społecznymi. 
Główną cechą społecznego kontekstu choroby jest jej zdolność do 
szybkiego rozprzestrzeniania się, co utrudnia walkę z nią. Osoby, 
które cierpią na takie choroby, potrzebują pomocy i wsparcia pań-
stwa oraz społeczeństwa.

Do chorób zakaźnych, które nabrały społecznego znaczenia, 
zaliczamy między innymi gruźlicę i AIDS (zespół nabytego nie-
doboru odporności).

Gruźlica – choroba zakaźna, spowodowana bakteriami. Prze-
ważnie atakuje płuca. Może również zająć inne części ciała – sta-
wy, kości, skórę, nerki i węzły limfatyczne.

Osoba chora na gruźlicę płuc często kaszle, chudnie, traci siły 
i jest blada. Występuje również zwiększona temperatura ciała, 
dreszcze, pocenie się w nocy, pogorszenie apetytu. Zdarza się za-
dyszka, ból w klatce piersiowej itp.

Gruźlicę powodują mikrobakterie, które odkrył niemiecki na-
ukowiec Robert Koch w 1882 roku, dlatego są one także nazywane 
prątkami Kocha.

Robert Koch
Mikrobakterie – 

prątki Kocha
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Bakterie gruźlicy są przekazywane drogą kropelkową podczas 
kaszlu, kichania lub rozmowy z nosicielem bakterii, oraz przez 
przedmioty użytku codziennego i artykuły spożywcze zakażone 
przez chorą osobę.

Większość osób zakażonych gruźlicą pozostaje zdrowymi, po-
nieważ mają mocną odporność. Jednak, na skutek pogorszenia ży-
wienia, ciężkich chorób, złych warunków życia oraz na skutek na-
łogów – papierosów, alkoholu, narkotyków – odporność organi-
zmu zmniejsza się i osoba taka może zachorować.

Według obliczeń naukowców, prątki gruźlicy co sekundę do-
stają się do organizmu jednego człowieka, a każde 10 sekund jed-
na osoba na świecie umiera na gruźlicę.

Z powodu zwiększenia ilości zachorowań na gruźlicę, Świato-
wa Organizacja Zdrowia (WHO) w 1993 roku uznała gruźlicę za 
chorobę stanowiącą globalne zagrożenie zdrowotne.

Nasze państwo dokłada starań, by pokonać w kraju tak istotne 
zagrożenie, jakim jest gruźlica. W 1999 roku ukraińskie władze 

ogłosiły ustawę «O komplekso-
wych sposobach zwalczania gruź-
licy».

Aby zapobiec gruźlicy, w szpi-
talach położniczych wykonuje się 
szczepienia noworodkom.

Wszystkim dzieciom od pierw-
szego roku życia są robione co-
roczne próby Mantoux (czyt.: 

Mantu). To nie jest szczepionka 
na gruźlicę. Próba Mantoux jest 
to test, który pokazuje, czy w or-
ganizmie występuje zakażenie 
gruźlicą.

Aby wykryć gruźlicę u osób 
dorosłych, robione są specjalne 
badania – rentgen (RTG) narzą-
dów klatki piersiowej.
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Pamiętaj: 24 marca jest 
Światowym Dniem Gruźlicy.

Bardzo poważną chorobą 
zakaźną, której współczesna 
medycyna nie jest w stanie 
uleczyć, jest zespół nabytego 
niedoboru odporności lub w 
skrócie – AIDS.

Już wiesz, że odporność 
– to «zbroja» organizmu czło-
wieka przeciwko bakteriom i 

wirusom. AIDS niszczy tę «zbroję» i organizm traci możliwość 
walki z nimi, a człowiek może umrzeć na skutek różnych chorób 
zakaźnych. AIDS wywołuje ludzki wirus zespołu nabytego braku 
odporności (HIV). 

Wirus zespołu nabytego braku odporności przekazywany jest 
przez krew.

Człowiek może zarazić się od zakażonej osoby korzystając z 
tej samej żyletki do golenia, niewysterylizowanych narzędzi do 
manicure, piercing, tatuażu, ponieważ na ich powierzchni mogła 
pozostać krem chorej osoby. Często zarażają się HIV-em narko-
mani, którzy wstrzykują sobie narkotyki tą samą strzykawką.

Wirus braku odporności może również przekazywać się przez 
matkę niemowlęciu.

Musisz pamiętać, że HIV nie przekazuje się drogą kropelkową 
podczas rozmowy, kaszlu, poprzez uścisk dłoni, podczas korzy-
stania ze wspólnych naczyń, węzła sanitarnego, wanny, basenu 
itp. Dlatego nie warto bać się obcowania z osobami zarażonymi 
HIV-em. Należy odnosić się do nich z tolerancją. Trzeba rozu-
mieć, że takie osoby potrzebują pomocy i wsparcia otoczenia.

Obywatele Ukrainy, chorzy na AIDS, korzystają w pełni z praw 
i wolności, jak i zdrowi obywatele.

Pierwsze informacje o AIDS pojawiły się już w 1981 roku, a 
na dzień dzisiejszy ta choroba opanowała większość krajów świata 
i stała się zagrożeniem dla każdego człowieka. Pierwszą chorą na 
AIDS osobę w Ukrainie zarejestrowano w 1987 roku.
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W celu przeciwdziałania tej strasznej chorobie w naszym pań-
stwie uchwalono Ustawę Ukrainy «O przeciwdziałaniu rozpo-
wszechnianiu chorób spowodowanych wirusem zespołu nabytego 
braku odporności (HIV) oraz prawna i socjalna ochrona nosicieli 
HIV».

Pamiętaj: 1 grudnia jest Światowym Dniem Walki z AIDS.

1. Dlaczego takie choroby jak gruźlica i AIDS nabrały spo-
łecznego znaczenia?

2. Jak można zarazić się gruźlicą?
3. Co należy robić, by zapobiec zachorowaniu na gruźlicę?
4. Czy można korzystać z używanych brzytw, strzykawek i 

igieł? Dlaczego?
5. Dlaczego zarażenie się AIDS-em jest bardzo niebez-

pieczne?
6. Jaki należy mieć stosunek do osób chorych na AIDS?
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OCHRONA ZDROWIA DZIECI.  
TOLERANCYJNY STOSUNEK DO LUDZI  

O SPECJALNYCH POTRZEBACH 

Człowiek, jego życie i zdrowie, są uznawane w naszym pań-
stwie za największą wartość społeczną. Znaczy to, że twoje ży-
cie i zdrowie jest cenne nie tylko dla ciebie, ale i dla państwa, i 
społeczeństwa ogółem. Dlatego państwo i społeczeństwo na różne 
sposoby próbują zabezpieczyć profilaktykę chorób i sprzyjać pra-
widłowemu rozwojowi dzieci.

W Ukrainie funkcjonują przychodnie dziecięce, szpitale, sa-
natoria, ośrodki wypoczynkowe. W tych instytucjach dzieci ko-
rzystają z badań lekarskich, leczą się i odpoczywają. Pracownicy 
medyczni w szkole również śledzą stan zdrowia dzieci i w razie 
potrzeby udzielają im niezbędnej pomocy.

W Charkowie funkcjonuje Instytut Ochrony Zdrowia Dzieci i 
Młodzieży, gdzie pracują specjaliści, którzy badają i leczą dziecię-
ce choroby.

Instytut Ochrony Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży 
(Charków)
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W celu ochrony zdrowia dzieci, w naszym państwie zakazane 
jest wykorzystywanie ich pracy. W drodze wyjątku, ustawodaw-
stwo Ukrainy pozwala na zatrudnienie dzieci, które ukończyły 14 
lat, w czasie wolnym od nauki, do wykonywania pracy, która nie 
szkodzi ich zdrowiu i nie przeszkadza w nauce.

Niestety, działania państwa i społeczeństwa w celu ochrony 
zdrowia nie mogą zapewnić jego odpowiedniego poziomu. Wśród 
nas są osoby, które od urodzenia, z powodu choroby albo na skutek 
nieszczęśliwego wypadku, mają wady zdrowia i rozwoju. Osoby 
takie nazywane są osobami o specjalnych potrzebach. Ponieważ, 
by żyć pełnią życia, uczyć się, pracować, odpoczywać, poruszać 
się, potrzebują one specjalnych warunków i przedmiotów. Na 
przykład dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, 
przy budowaniu schodów należy uwzględnić specjalne podjazdy, 
podnośniki, a w wielopiętrowych domach zainstalować specjalne 
windy itp.

Dla osób, które źle widzą lub są zupełnie niewidome, niezbęd-
ne są książki napisane dużą czcionką lub przy pomocy specjalnego 
alfabetu Braila oraz audio-książki. Osoby o złym wzroku, w celu 
bezpiecznego poruszania się po mieście, korzystają ze specjalnej 
laski. Jest ona pomalowana najczęściej w biały kolor, który odbi-
ja światło. Dla osób niewidomych instalowane są również dźwię-
kowe sygnały w sygnalizatorach na przejściach dla pieszych, aby 
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bezpiecznie przejść przez jezdnię. Ty również możesz pomóc nie-
widomej osobie przejść przez ulicę.

Osoby o złym słuchu korzystają z aparatów słuchowych. 
Wzmacniają one dźwięk i kompensują wadę słuchu.

Osoby o specjalnych potrzebach, tak samo jak wszyscy po-
zostali, zasługują na szacunek i ludzki stosunek. Ponieważ każdy 
człowiek jest wyjątkowy i wartościowy dla społeczeństwa.

Pamiętaj: to, jak zachowujesz się wobec ludzi o specjalnych po-
trzebach świadczy o tym, jakim jesteś człowiekiem.

Wiele wybitnych osób miało wady zdrowia. Na przykład Ludwik 
van Beethoven (1770–1827) napisał swoje najlepsze utwory muzycz-
ne, gdy stracił słuch. 

Franklin Delano Roosevelt (1882–1945), 32-gi prezydent USA, 
z powodu choroby był przykuty do wózka inwalidzkiego.

Marija Prymachenko (Pryjmachenko) (1909–1997) była jedną 
z najsłynniejszych ukraińskich malarek. Z powodu poważnej cho-
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roby, na którą zapadła jeszcze w dzieciństwie, chodziła o kulach. 
Jednak nie przeszkodziło jej to w namalowaniu prawdziwych dzieł 
sztuki. Jaskrawe kwiaty i fantastyczne zwierzęta ożywają na jej 
obrazach, znanych w całym świecie. 

Wśród ludzi o specjalnych potrzebach jest wielu sportowców, 
którzy osiągają wybitne wyniki i stają się mistrzami Paraolim-
piad.

JAK MAREK  
NAUCZYŁ SIĘ WSPÓŁCZUĆ

Malutki chłopiec Marek spacerował obok stawu. Zobaczył 
dziewczynkę, która siedziała na brzegu.

Gdy Marek podszedł do niej, powiedziała:
– Nie przeszkadzaj mi słuchać jak szumią fale.
Marek zdziwił się. Wrzucił do stawu kamyczek.
Dziewczynka zapytała:
– Co wrzuciłeś do wody?
Marek się zdziwił.
– Nie widzisz? Wrzuciłem kamyczek.
Dziewczynka powiedziała:
– Nic nie widzę, bo jestem niewidoma.
Marek ze zdziwienia szeroko otworzył oczy i długo patrzył 

na dziewczynkę. Chłopiec wrócił do domu, wciąż zdumiony. 
Nie potrafił sobie wyobrazić: jak to jest, gdy człowiek nic nie 
widzi?

Przyszła noc. Marek położył się spać. Zasnął z uczuciem 
zdumienia. Pośród nocy chłopiec obudził się. Obudził go szum 
za oknem. Szumiał wiatr, w szyby dudnił deszcz. A w domu 
było ciemno.

Marek wystraszył się. Przypomniała mu się niewidoma 
dziewczynka. Teraz chłopiec się już nie dziwił. Jego serce ści-
snął żal. Jak ona, biedna, żyje w takich ciemnościach?

Marek chciał, by jak najszybciej nastał dzień. Pójdzie do 
tej dziewczynki. Już nie będzie się dziwił. Współczuje jej.

wg Wasyla Suchomlińskiego
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Skarbiec słownikowy
Alfabet Braila – alfabet oparty na punktach wklęsłych i 

wypukłych, dających się wyczuć poprzez dotyk. Przeznaczony 
jest do pisania i czytania dla osób niewidomych. Opracował go 
w 1829 roku Francuz Louis Brail (1809–1852), który był nie-
widomy. Alfabet Braila do dnia dzisiejszego jest rozpowszech-
niony w całym świecie.

Podjazd – nachylona ścieżka, która łączy dwie poziome 
powierzchnie położone na różnych wysokościach.

Humanizm – uznanie człowieka za największą wartość w 
świecie; szacunek do godności i rozumu człowieka.

Rozwiąż zagadkę
Leczy ucho, leczy nogę, 
Zrobi rentgen, kardiogram,
Z tarapatów uratuje,
I recepty wypisuje? 

1. Jak w naszym kraju dba się o zdrowie dzieci?
2. Opowiedz, do jakiej instytucji medycznej zdarzało сi się 

pójść, gdy zachorowałeś.
3. Jaki masz stosunek do ludzi o specjalnych potrzebach?
4. Czy obok ciebie żyją ludzie o specjalnych potrzebach? 

Jeśli tak, to czy pomagasz im?
5. Dowiedz się od rodziców, jakie medyczne instytucje są 

ulokowane w twojej dzielnicy lub na osiedlu. Opowiedz o 
nich.

ZADANIE PRAKTYCZNE
Zagrajcie w klasie sytuacje pomocy ludziom o specjalnych po-

trzebach.
1) Bawisz się z kolegami w śnieżki. Z klatki schodowej wy-

jechał człowiek na wózku inwalidzkim i utknął w śniegu. Jak się 
zachowasz?

2) Do twojej klasy przyszedł nowy uczeń, który utyka. Jak się bę-
dziesz wobec niego zachowywał?
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ZACHOWANIE PODCZAS POŻARU

Już wiesz, jak się zachować, gdy w twoim mieszkaniu wznieci 
się pożar. A co zrobisz, gdy wyniknie w sąsiednim mieszkaniu, 
w innym budynku, czy gdzie indziej? Przyjrzyjmy się kilku sy- 
tuacjom.

1. Pożar w sąsiednim mieszkaniu w wielopiętrowym bloku.
Jeżeli pożar wzniecił się nie w twoim mieszkaniu, a w sąsied-

nim (na twoim lub innym piętrze), należy, w miarę możliwości, 
wyjść na ulicę i zawołać straż pożarną.

Wychodząc z mieszkania zamknij 
drzwi, ponieważ płomienie mogą szybko 
dotrzeć do twego mieszkania. Nie korzy-
staj z windy, ponieważ może ona niespo-
dziewanie zatrzymać się między piętrami, 
drzwi się zablokują i jest niebezpieczeń-
stwo uduszenia się dymem. Na dodatek 
kabina windy może zapłonąć. W takiej 
sytuacji nie ma szans na ratunek.

Aby uchronić się przed płomieniem, 
należy oblać się wodą, przykryć się z 
głową mokrym kocem, szczelną tkaniną, 
płaszczem itp. W zbyt zadymionym po-
mieszczeniu lepiej poruszać się pełznąc 
lub zgiąwszy się. Należy oddychać przez 
mokrą szmatkę.

Jeśli ubranie na tobie zapłonęło, nale-
ży zatrzymać się. W żadnym wypadku nie 
wolno biec – to jeszcze bardziej wznieci 
ogień. Należy położyć się na podłodze 
lub na ziemi i, turlając się, próbować za-
gasić płomienie, zasłaniając twarz i oczy 
rękami.
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Gdy już będziesz w bezpiecznym 
miejscu, wykonaj telefon na straż pożar-
ną lub poproś o to sąsiadów czy prze-
chodniów.

Pamiętasz jak należy wzywać straż 
pożarną?

•	 Wybierz numer 101 – telefon straży pożarnej.
•	 Wskaż adres, pod którym zaczął się pożar, swoje nazwisko i 

imię.
•	 Dokładnie odpowiadaj na pytania dyspozytora, który ode-

brał telefon.
Jeśli klatka schodowa jest zadymiona, ogień wzmógł się i nie 

możesz opuścić pomieszczenia, należy zachować się w następują-
cy sposób:

Należy wrócić do swego mieszkania, zamknąć za sobą drzwi.
Zatelefonować na straż pożarną i poinformować o pożarze w 

bloku.
Jeśli telefonu nie ma lub on nie działa, należy podawać sygnały 

rękami lub ręcznikiem itp. z okna lub z balkonu i wołać przechod-
niów o pomoc.

Aby ochronić mieszkanie przed dymem, należy zakryć szczeli-
nę pod drzwiami mokrymi ścierkami. Zamknąć okna, furtki, otwo-
ry wentylacyjne, jeśli przez nich do mieszkania dostaje się dym.
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Po przybyciu strażaków należy dokładnie wykonywać ich po-
lecenia.

2. Pożar w innym budynku.
Jeżeli jesteś świadkiem pożaru w innym budynku, zadzwoń po 

straż pożarną lub powiedz o tym dorosłym.
Jeśli w budynku, gdzie wzniecił się pożar mieszkają twoi zna-

jomi, przyjaciele czy rodzina – zadzwoń do nich i poinformuj o 
pożarze.

3. Pożar w szkole, sklepie, kinie itp.
Pożar może wzniecić się w każdym pomieszczeniu, na przy-

kład w szkole, sklepie, kinie, przychodni itp.
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W takiej sytuacji nie wolno panikować. Należy opuścić po-
mieszczenie drogą, wyznaczoną do ewakuacji. Plan ewakuacji jest 
również w twojej szkole. Przypomnij sobie, gdzie on jest umiesz-
czony i jak się zachować podczas pożaru w szkole.

SZKOŁA

Rozwiąż rebus

С

ZY NIE

R
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Rozwiąż zagadki

Gniewnie syczy – wody się boi.

Ogonem wodę bierze,
Ogonem wylewa,
Gdy ogień płonie
Wodą go zalewa.

1. Jak należy zachować się, jeśli jesteś sam w domu, a po-
żar wzniecił się u sąsiadów?

2. Praca w parach. Omówcie sytuacje:
1) Wracasz ze szkoły i widzisz, że z piwnicy budynku bucha 

dym. Jak się zachowasz?
2) Wchodzisz do bramy i widzisz, że przez drzwi jednego z 

mieszkań sączy się dym. Jak się zachowasz?
3. Do czego potrzebny jest plan ewakuacji w pomieszcze-

niach?
4. Gdzie w twojej szkole jest plan ewakuacji?
5. Przypomnij sobie, czy widziałeś w miejscach publicznych 

plany ewakuacji. Jeśli widziałeś, to gdzie dokładnie?
6. Omów z rodzicami zasady bezpieczeństwa przeciwpoża-

rowego.



100

ZACHOWANIE PODCZAS SZKOLNYCH  
IMPREZ MASOWYCH. 

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W TŁUMIE

Z pewnością niejednokrotnie byłeś obecny i uczestniczyłeś w 
szkolnych imprezach. Na przykład w uroczystościach noworocz-
nych, na koncercie szkolnego samorządu, szkolnym święcie, apelu 
itp. Takie imprezy mają miejsce zarówno w zamkniętych pomiesz-
czeniach (aula, sala sportowa) jak i na ulicy. Na takich uroczy-
stościach obecna jest duża ilość osób – uczniowie, nauczyciele, 
rodzice, przyjaciele, goście.

Aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom podczas obchodów 
świąt lub innych szkolnych imprez, należy być zdyscyplinowanym 
i przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania. Zapamiętaj je.

•	 Nie spóźniaj się na imprezę.
•	 Zgodnie z poleceniem nauczyciela, należy w sposób zorga-

nizowany, nie popychając się wzajemnie, wyjść z klasy i dostać 
się do miejsca, gdzie odbywa się impreza. Odnaleźć miejsca, które 
wskaże nauczyciel.

•	 Nie brać ze sobą zbędnych rzeczy – plecaków, chust, szali-
ków, ostrych, kłujących i szklanych przedmiotów.
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Po zakończeniu szkolnej imprezy, zgodnie z poleceniami na-
uczyciela, należy spokojnie, nie popychając się wzajemnie i za-
chowując dyscyplinę, opuścić swoje miejsca. Nie wolno stwarzać 
tłoku przy drzwiach.

Podczas odwiedzania imprez masowych można znaleźć się w 
tłumie. Na przykład – po zakończeniu filmu w kinie lub meczu 
na stadionie powstaje duże skupisko ludzi przy garderobie, przy 
wyjściach itp.

W tłumie zdarzają się sytuacje, kiedy z powodu niezdyscypli-
nowania niektórych osób lub z innych powodów można doznać 
urazu. 

Jeśli niebezpieczeństwo zagraża naraz wielu osobom, może 
powstać panika.

Osoby ogarnięte paniką tracą kontrolę nad swoimi działaniami 
i próbują za wszelką cenę ratować swe życie. Takie zachowanie 
powoduje dodatkowe niebezpieczeństwo zarówno dla tej osoby, 
jak i dla pozostałych.

Ludzie w panice nie zauważają osób w pobliżu. Każdy myśli o 
własnym ratunku i pędzi bez opamiętania do wyjścia.
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Pamiętaj: najniebezpieczniejsze jest zaciśnięcie lub zadepta-
nie w tłumie.

Aby nie zginąć w tłumie, najlepiej jest go ominąć. Jeśli nie jest 
to możliwe, w żadnym wypadku nie wolno iść przeciwko tłumowi.

Wchodząc do dowolnego pomieszczenia należy zwracać uwa-
gę na zapasowe i awaryjne wyjścia oraz zapamiętać, jak się do 
nich dostać.

Jeśli widzisz, że lada moment znajdziesz się w wirującym tłu-
mie, pozbądź się ostrych, kłujących i szklanych przedmiotów. Naj-
lepiej zdejmij okulary, by nie zranić się kawałkami szkła. Zdejmij 
ciężkie, długie i zbyt luźne ubrania, które mają zbyt wiele guzi-
ków i haczyków. Zdejmij krawat, szalik, łańcuszek, chustę, korale. 
Mocno zawiąż sznurowadła w obuwiu i schowaj ich końce tak, by 
nikt i ty sam nie nastąpiłeś na nie.

Jeśli stało się tak, że znalazłeś się w tłumie, próbuj przebywać 
jak najdalej od szklanych drzwi, witryn, ścian, słupów i ogrodzeń. 
W momencie powstania ścisku ktoś może cię do nich przycisnąć. 
Jakikolwiek róg ściany, gniazdko, włącznik lub gwóźdź mogą cię 
zranić.

Jeśli tłum cię ogarnął – nie stawiaj oporu. Należy wziąć głębo-
ki wdech, ugiąć ręce w łokciach i trzymać je na poziomie klatki 
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piersiowej, aby ją chronić. Palcami dłoni można się chwycić za 
poły kurtki lub zamek błyskawiczny.

Nie wolno trzymać rąk w kieszeniach, chwytać się czegokol-
wiek – aby nie złamać rąk. Należy zapiąć ubranie, jeśli jest taka 
możliwość. Wyrzucić torbę czy plecak, parasol itp. W żadnym ra-
zie nie wolno podnosić rzecz, która spadła.

Jeśli ktoś cię zwali z nóg, będzie bardzo trudno wstać. Jeśli jed-
nak upadłeś, zwiń się „w kłębek” i zakryj głowę rękami, przykry-
wając potylicę. Przy najbliższej okazji należy spróbować stanąć 
na nogi.

Pamiętaj: w jakiejkolwiek nieprzewidywalnej sytuacji nie 
wolno panikować i załamywać się, tylko zawsze próbuj znaleźć 
wyjście.

Skarbiec słownikowy
Tłum – duże niezorganizowane skupisko ludzi.
Panika – roztargnienie lub objaw strachu w przypadku 

prawdziwego lub wymyślonego niebezpieczeństwa.
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Rozwiąż rebusy

a=eent=y im ma 

mio g a a 

KА

А

1. Jakich reguł zachowania należy przestrzegać podczas 
szkolnych imprez?

2. Opowiedz, jakie imprezy szkolne odwiedzałeś. Czy prze-
strzegałeś zasad bezpiecznego zachowania?

3. Jak należy zachowywać się w tłumie?
4. Co to jest panika? Dlaczego jest ona niebezpieczna?
5. Praca w grupach. Omówcie:
1) Dlaczego należy wiedzieć, gdzie znajdują się wyjścia ewa-

kuacyjne?
2) Jakie rzeczy, zwłaszcza ubrania, obuwie mogą stać się nie-

bezpieczne w tłumie?
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ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA  
NA ULICY. JAK ZNALEŹĆ WYJŚCIE  

Z NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI

Codziennie wychodząc z domu, nie wiesz dokładnie, co może 
się wydarzyć i w jakiej sytuacji się znajdziesz. Dobrze, jeśli dzień 
jest pełen miłych niespodzianek. A jeśli nie? Jak należy wtedy się 
zachować, by ustrzec życie i zdrowie, aby nie zepsuć rzeczy, by 
nie zaszkodzić otaczającym ludziom?

Zastanów się, jakie niebezpieczeństwa mogą na ciebie czyhać, 
gdy znajdujesz się poza domem lub szkołą. Przeanalizuj możliwe 
sposoby wyjścia z niebezpiecznej sytuacji. Ustal, jak należy za-
chować się w tej czy innej sytuacji. Należy też dokładnie wiedzieć, 
czego nie warto robić. Ponieważ zdarza się, że przez niewiedzę 
można postąpić nieprawidłowo i tym samym pogorszyć sytuację. 
Na przykład, zalewając wodą płonącą benzynę, można jedynie 
zwiększyć zasięg pożaru, lecz nie zgasić ogień.

Wiedza jest tym, co pozwala na szybkie odnalezienie wyjścia z 
niebezpiecznej sytuacji.

Pamiętaj: śmiałek, który nie posiada odpowiedniej wiedzy, sta-
nowi większe zagrożenie niż tchórz, który wie jak się zachować.

Ułóż plany działań dotyczące wyjścia z niebezpiecznych sy-
tuacji. Przy czym, pamiętaj o tym, że w momencie ich powstania 
obok może nie być nikogo do pomocy (rodziców, nauczycieli, 
starszych kolegów, przyjaciół). Zapamiętaj te plany, a lepiej – za-
pisz. Czas od czasu powtarzaj je i w razie potrzeby wprowadzaj 
zmiany. Poproś rodziców, aby sprawdzili twe plany.

W taki sam sposób działają ratownicy. Najpierw uczą się teorii, 
rozpatrują różne sytuacje, wiele razy powtarzają swoje działania 
podczas treningów.

Oczywiście, nie da się przewidzieć wszystkiego. W każdym 
konkretnym przypadku należy działać z uwzględnieniem sytuacji. 
Jednak zmniejszyć ryzyko zaistnienia niebezpiecznych sytuacji 
pomogą ci te oto rady.
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Zastanów się, czy dobrze znasz swoją dzielnicę. Z pewnością 
potrafisz z pamięci wymienić miejsca, gdzie należy zachować 
szczególną ostrożność. Na przykład – ruchliwe skrzyżowanie, 
gdzie zawsze jest dużo samochodów i jego przejście wymaga wy-
jątkowej uwagi i ostrożności. Nieoświetlone aleje i ulice. Budowle 
do rozbiórki i pustostany. Miejsca, w pobliżu których zbierają się 
grupy młodzieży, naruszające ład społeczny. W każdej miejsco-
wości także są obszary o wzmożonym niebezpieczeństwie – dwo-
rzec, przejazd kolejowy, park, plaża, place budowy itp. Wszystkie 
te miejsca należy znać.

Przed wyjściem z domu zaplanuj swą trasę. W pamięci wy-
obraź sobie najbezpieczniejszą drogę do miejsca docelowego.

Poinformuj rodziców dokąd się wybierasz i kiedy planujesz 
wrócić. Nie zatrzymuj się po drodze ze szkoły do domu. Nie spa-
ceruj aż do chwili, gdy nastanie mrok. Wybierając się na spacer nie 
zabieraj ze sobą kosztowności i drogich rzeczy (na przykład – apa-
ratu fotograficznego lub tabletu), które mogą stać się przyczyną 
napadu na ciebie.
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S K L E P

Unikaj takich skrótów, które przechodzą przez podwórza, gru-
zowiska, pustostany, źle oświetlone ulice itp. Lepiej jest wydłużyć 
trasę, ale iść przez oświetloną drogę i miejsca, gdzie jest sporo 
ludzi.

Nigdy nie wsiadaj do obcego samochodu i nie zgadzaj się, gdy 
ktoś obcy zaproponuje podwieźć cię do domu. W sytuacji, gdy 
obok ciebie zahamował samochód i kierowca natarczywie propo-
nuje ci coś lub zachowuje się agresywnie, krzycz i uciekaj w kie-
runku przeciwnym do ruchu samochodu. Pozwoli to na wydłużenie 
czasu na ucieczkę i utrudni kierowcy prześladowanie. Natychmiast 
wykonaj telefon do rodziców i poinformuj o tym, co się wydarzyło.

Zawieźć cię  
do domu?
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Jeśli wydaje ci się, że 
ktoś cię prześladuje, nie 
wstydź się sprawdzić swoje 
podejrzenia. Możesz przy-
spieszyć krok, przejść na 
drugą stronę ulicy, uciec lub 
wejść do sklepu, na pocztę i 
wyjrzeć przez okno, czy rze-
czywiście nieznajomy idzie 
za tobą. Jeśli widzisz, że ta 
osoba nie odstępuje i nadal 

idzie twoim śladem, powiedz o tym pracownikowi instytucji, do 
której wszedłeś.

POCZTA

W wypadku napadu 
krzycz, gryź, drap i na inne 
sposoby próbuj pozbyć się 
napastnika. Próbuj wyrwać 
się i uciec. Aby zwrócić 
uwagę ludzi, możesz użyć 
sprytu – rozbij jakąś szybę 
lub krzycz: «Pożar!». Wte-
dy ktoś zareaguje, zobaczy 
ciebie i obroni lub wezwie 
policję.

Pożar!
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Jeśli ktoś chce сi zabrać jakąś rzecz, to lepiej ją oddaj, albo-
wiem żadna rzecz nie jest warta twego zdrowia i życia.

Pamiętaj: o każdej niebezpiecznej sytuacji, jaka przydarzyła 
się tobie lub komuś, należy niezwłocznie opowiedzieć dorosłym – 
rodzicom lub nauczycielowi.

1. Opowiedz, w jaki sposób przestrzegasz zasad bezpiecz-
nego zachowania na ulicy.

2. Przypomnij sobie i wymień numery telefonów straży po-
żarnej, policji.

3. Praca w grupach. Omówcie sytuacje i odpowiedzcie na 
pytania:

1) Dziewczynka wybrała się na spacer. Założyła kosztowno-
ści mamy, wzięła jej torebkę, pieniądze.
•	Czy prawidłowo uczyniła dziewczynka?
•	Czy może ona zwrócić na siebie uwagę złoczyńców?
•	Czego dziewczynka nie powinna zabierać ze sobą na 
spacer?

2) Obcy mężczyzna na motocyklu zatrzymał się obok chłop-
ca i zaproponował, że zawiezie go do domu. Jak powinien 
zachować się chłopiec?

4. Omów z rodzicami:
1) W których miejscach twojej dzielnicy lub miejscowości na-

leży zachować szczególną ostrożność?
2) Jakich niebezpiecznych miejsc w twojej dzielnicy lub miej-

scowości należy unikać?
3) Gdzie w twojej dzielnicy lub miejscowości mieści się po-

sterunek policji?
4) Jak zatelefonować do dzielnicowego policjanta?
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BEZPIECZEŃSTWO RUCHU PIESZYCH

Codziennie stajesz się uczestnikiem ruchu drogowego jako 
pieszy. Bycie pieszym jest bardzo odpowiedzialne, ponieważ rów-
nież od jego zachowań zależy bezpieczeństwo na drodze. Bardzo 
często winowajcami wypadków drogowych są właśnie piesi, któ-
rzy przechodzą drogę na czerwonym świetle lub w niedozwolo-
nym miejscu itp. Niektórzy nawet zapominają o popatrzeniu w 
obie strony przy przejściu jezdni i upewnieniu się, czy poruszanie 
się jest bezpieczne. Dlatego, w celu uniknięcia niebezpiecznych 
sytuacji na drodze każdy z nas musi dokładnie znać i przestrzegać 
zasad ruchu pieszych.

• Piesi powinni poruszać się chodnikiem lub ścieżką dla pie-
szych, idąc po prawej stronie.

Jeśli zabraknie chodnika, ścieżki dla pieszych lub nie da się 
nimi poruszać, piesi mogą korzystać z:

– ścieżek rowerowych. Przy tym powinni trzymać się prawej 
strony i nie utrudniać ruchu rowerzystom;

– pobocza, poruszając się gęsiego jak najbliżej prawej stro-
ny. Gdy zabraknie pobocza lub gdy nie da się nim poruszać, na-
leży iść brzegiem jezdni w kierunku przeciwnym do ruchu
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pojazdów. Należy przy tym zachować szczególną ostroż-
ność i nie przeszkadzać innym uczestnikom ruchu rogowego.

• O zmroku lub w warunkach złej widoczności, piesi, poru-
szający się jezdnią lub poboczem, powinni odpowiednio siebie 
oznakować. W tym celu można przyczepić do ubrania, plecaka lub 
torby elementy odblaskowe.

• Piesi powinni przechodzić przez drogę przejściem dla pie-
szych – podziemnym lub nadziemnym.

Nieregulowane przejścia dla pieszych są oznaczone odpowied-
nimi znakami pionowymi i poziomymi, które, jak już wiesz, nazy-
wamy «zebrą».
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Znaki «Podziemne przejście dla pieszych» i «Nadziemne 
przejście dla pieszych» informują o obecności podziemnych lub 
nadziemnych przejść dla pieszych na niebezpiecznych odcinkach 
drogi lub na odcinkach o wzmożonym ruchu.

W przypadku braku przejść dla pieszych można przejść przez 
jezdnię na skrzyżowaniach po liniach chodników lub pobocza.

• Jeśli w zasięgu wzroku nie ma przejścia lub skrzyżowania, 
można przejść drogę pod kątem prostym do skraju jezdni, jeśli 
ma ona nie więcej niż trzy pasy ruchu dla obu kierunków ruchu. 
Przejść przez taką drogę można w miejscach, gdzie widoczność 
jest dobra w obu kierunkach oraz po tym, jak pieszy upewni się o 
braku zagrożenia.



113

• Przed przejściem przez jezdnię zza pojazdów, które stoją i ja-
kichkolwiek innych przedmiotów, które ograniczają widoczność, 
pieszy musi upewnić się o braku zbliżających się pojazdów.

• Oczekiwać na środki transportu piesi powinni na chodnikach, 
na przystankach, a jeśli ich zabraknie – na poboczu.

• W miejscach, gdzie ruch drogowy jest regulowany, piesi 
powinni stosować się po sygnałach kierującego lub sygnalizacji 
świetlnej. W takich miejscach piesi, którzy nie zdążyli przejść 
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przez jezdnię w obu kierunkach, powinni czekać na wysepce 
bezpieczeństwa lub na linii, która oddziela pasy ruchu jezdni. W 
przypadku ich braku – na środku jezdni. Kontynuować przejście 
można wtedy, gdy pozwoli na to odpowiedni sygnał świateł czy 
osoby kierującej ruchem i pieszy przekona się o braku zagrożenia 
dalszego ruchu.

• W przypadku zbliżenia się specjalnych pojazdów, na przy-
kład karetki pogotowia, straży pożarnej lub radiowozu z włączo-
nymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, należy wstrzymać się 
przed przejściem przez jezdnię lub natychmiast ją opuścić.
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• W miejscach, gdzie odbywa się remont drogi, należy za-
chować szczególną ostrożność. Należy uważać, by przypadkiem 
nie wpaść do wykopanego dołu, pod walec, buldożer i inne ma-
szyny budowlane, nie zaczepić się o przedmioty leżące na dro-
dze. Takie miejsca są oznaczone specjalnymi znakami, ogrodze-
niami itp.

Aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom, w miejscach 
wykonywania robót drogowych mogą być wyznaczone bez-
pieczne trasy ruchu pieszych. Są one oznaczane specjalnymi 
znakami.

• Przy niesprzyjających warunkach pogodowych piesi muszą 
zachować szczególną ostrożność. Jeśli pada deszcz, śnieg lub jest 
mgła, widoczność kierowcy na drodze pogarsza się kilkakrotnie i 
może on nie zauważyć pieszego.

Oprócz tego, odległość potrzebna, by zatrzymać samochód na 
mokrej lub oblodzonej jezdni zwiększa się w porównaniu z suchą 
nawierzchnią. Dlatego rozpoczynaj przejście przez jezdnię wy-
łącznie po upewnieniu się o braku zagrożenia.
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Pamiętaj: samochodu nie da się zatrzymać gwałtownie!
Pieszym zabrania się:
• Wychodzić na jezdnię bez upewnienia się o braku zagrożenia 

dla siebie i innych uczestników ruchu.
• Gwałtownie wychodzić lub wybiegać na jezdnię, w tym – 

na przejście dla pieszych.
• Przechodzić przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, je-

śli jest linia dzieląca pasy ruchu lub jezdnia ma cztery i więcej 
pasów ruchu w obu kierunkach. Również w miejscach, gdzie usta-
wiono ogrodzenia.

• Zatrzymywać się na jezdni, jeśli nie wymaga tego bezpie-
czeństwo ruchu drogowego.

Pamiętaj: od twojej dyscypliny na drodze zależy bezpieczeństwo 
Twoje i otaczających cię osób!

Rozwiąż zagadki

Ruszaj raźniej ze mną w nogę.
Trzeba nam ominąć drogę,
więc pod jezdnię podążamy,
bo na drugą stronę mamy.

Czarno-biała
W paski cała.
Zamiast biegać po Afryce
Przejść pomaga przez ulicę.

Po chodnikach idą ludzie.
Chodzą grubi, chodzą chudzi.
Kroczą grzecznie, uważają, 
Gdy tramwaje ich mijają.
Idą tam, gdzie droga niesie.
Kim są oni? To są...
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1. Przyjrzyj się rysunkom. Na których z nich piesi łamią za-
sady ruchu drogowego?

2. Dlaczego należy przestrzegać zasad ruchu drogowego?
3. Opowiedz, w jaki sposób przechodzisz przez jezdnię.
4. Czego nie wolno robić podczas przejścia przez jezdnię?
5. Omów z rodzicami, gdzie w twojej dzielnicy są miejsca, 

które wymagają szczególnej uwagi przy przejściu drogi 
(na przykład – skrzyżowania).
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SYGNALIZATOR ŚWIETLNY  
RUCHU DROGOWEGO

Aby ruch drogowy był bezpieczny, powinien on być uporząd-
kowany. Zrozumiałe jest, że samochody i piesi nie mogą poru-
szać się byle jak. Porządek w czasie ruchu zabezpiecza, między 
innymi, sygnalizacja świetlna i policjant, kierujący ruchem dro-
gowym. Podają oni specjalne sygnały dla uczestników ruchu 
drogowego.

Sygnalizacja świetlna kojarzy się z 
tym, co niesie światło.

Sygnalizator świetlny już ma pra-
wie 150 lat. Pierwsze takie urządzenie 
było zainstalowane w 1868 roku w 
Londynie. Kierowane było ręcznie. 
Składało się z dwóch skrzydeł. Jeżeli 
były ustawione poziomo, oznaczało to 
«Stop» dla samochodów. Nieco opu-
szczone skrzydła dawały sygnał kie-
rowcom, że należy poruszać się ostroż-
nie. Kiedy nadchodził wieczór, w tym 
urządzeniu zapalano lampę gazową, 
która obracała się i podawała sygnały 
czerwonego i zielonego koloru.

W 1914 roku w Stanach Zjedno-
czonych pojawił się pierwszy elek-
tryczny sygnalizator świetlny. Też 
miał dwa kolory, a kiedy one się prze-
łączały – brzmiał sygnał. Żółty kolor 

pojawił się dopiero w 1920 roku.
W Ukrainie pierwszy sygnalizator świetlny został zainstalowa-

ny w 1936 roku w Charkowie.
Czy pamiętasz znaczenie kolorów w takim sygnalizatorze?

Lampa

Stop

Ruch 
ostrożny
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Zielone światło zezwala na ruch. Jeżeli zielone światło mruga, 
można się poruszać, ale trzeba uważać, bo wkrótce ono przełączy się 
i ruch będzie wstrzymany.

Żółte światło oznacza, że ruch jest wstrzymany i informuje o 
kolejnej zmianie świateł. Jeżeli żółte światło mruga, można się po-
ruszać, ale trzeba uważać, ponieważ skrzyżowanie nie jest regulo-
wane ani dla samochodów, ani dla pieszych.

Czerwone światło, jak również mrugające, zakazuje ruchu.

ŚWIATŁA NA SKRZYŻOWANIU
Niech każdy stanie 
przed skrzyżowaniem. 
Palą się świata... 
Popatrzmy na nie! 

Światło zielone,
jak młode listki,
na drugą stronę
zaprasza wszystkich.

A światło żółte,
jak liść jesieni,
ostrzega – spiesz się,
bo ruch się zmieni!

Światło czerwone,
jak mak, jak ogień –
wszystkim przechodniom
zamyka drogę!  

Wincenty Faber

Istnieją sygnalizacje świetlne wyłącznie dla pieszych. 
Na soczewkach tych sygnalizatorów widnieją ludzkie 
sylwetki. 

Kiedy zapala się czerwone światełko, gdzie ludzik 
stoi, oznacza to, że ruch jest wzbroniony i należy stać. 
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Kiedy zapala się zielone światełko z sylwetką ludzika – można 
przechodzić przez jezdnię.

Większość sygnalizatorów działa automatycznie. Lecz wśród 
nich są takie, które przełączać mogą piesi. Należy podejść do 
przejścia i wcisnąć guzik. Gdy zapala się zielone światło, można 
przechodzić przez jezdnię. 

Dla ludzi niewidomych sygnalizatory świetlne mają dodatko-
wy sygnał – dźwiękowy.

Ruchem drogowym może też kierować policjant, który jest 
ubrany w specjalny mundur, ma pałkę i gwizdek. Postawa jego cia-
ła, ruchy rękami i pałką informują o tym, jak należy się poruszać.

1. Ręce rozstawione na boki, opuszczone lub prawa ręka jest 
zgięta na poziomie klatki piersiowej.

Piesi mogą przechodzić przez jezdnię za albo przed policjan-
tem, po jego bokach ruch jest zabroniony.

2. Prawa ręka jest wyciągnięta przed siebie.
Piesi mogą przechodzić przez jezdnię za plecami policjanta.
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3. Ręka podniesiona do góry.
Ruch pieszych jest zabroniony.
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Aby dodatkowo zwrócić uwagę uczestników ruchu, policjant po-
daje sygnały, używając gwizdka.

Policjant może podawać również inne sygnały, które są zrozumia-
łe dla kierowców i pieszych.

Rozwiąż zagadki

Ma aż troje oczu, przechodniom pomaga,
swoim żółtym okiem daje znak” uwaga”.
Gdy czerwonym świeci «stop»,
nie idźcie dzieci.
Zapali zielone – 
Idźcie na drugą stronę.

Przejdę przez jezdnię na drugą stronę,
kiedy zapali się światło... 

1. Do czego potrzebne jest kierowanie ruchem drogowym?
2. Co oznaczają kolory na sygnalizatorze świetlnym?
3. Czym różni się sygnalizator dla pieszych od innych sy-

gnalizatorów?
4. Jak będziesz się zachowywał, gdy policjant:
 • prawą rękę wyciągnie przed siebie;
 • prawą rękę zegnie na poziomie klatki piersiowej;
 • rękę podniesie do góry;
 • będzie miał ręce rozstawione na boki;
 • będzie miał ręce opuszczone?
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RODZAJE SKRZYŻOWAŃ.  
RUCH PO MAJDANACH  

Najbardziej niebezpiecznym odcinkiem drogi są skrzyżowania – 
miejsca krzyżowania się, rozgałęzienia lub przylegania dróg na jed-
nym poziomie, granicą którego jest wyobrażalna linia pomiędzy po-
czątkiem zaokrąglenia pobocza jezdni każdej z dróg. Krzyżować się 
mogą dwie, trzy lub więcej dróg.

Na skrzyżowaniach panuje duży ruch zarówno samochodów, jak 
i pieszych w różnych kierunkach. Dlatego na wielu skrzyżowaniach 
działa sygnalizacja świetlna lub ruchem kieruje policjant. Takie skrzy-
żowania nazywamy regulowanymi. 
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Są też skrzyżowania, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej. Takie 
skrzyżowania nazywamy nieregulowanymi.

   

Regulowane skrzyżowanie 

Nieregulowane skrzyżowanie

Jeżeli na skrzyżowaniu pracuje i sygnalizacja świetlna, i poli-
cjant, należy kierować się sygnałami policjanta, a nie świateł.

Przechodząc przez jezdnię na skrzyżowaniu zachowaj szcze-
gólną ostrożność i uważaj. Ściśle przestrzegaj zasad przechodze-
nia przez jezdnię, zwracaj uwagę na kierunkowskazy. Przechodząc 
upewnij się, czy po jezdni nie porusza się samochód, który może 
cię potrącić.

Bądź szczególnie uważny i ostrożny podczas ruchu po maj-
danie. Nie zważając na to, że na majdanach może nie być ruchu 
samochodowego, jednak należy przestrzegać pewnych zasad. Na-
leży się skupić. Bezpieczność może doprowadzić do tego, że nie 
zauważysz ludzi idących tobie naprzeciw lub otwartego włazu. 
Nie należy też na majdanie jeździć na wrotkach ponieważ utrud-
nia to ruch pieszych i może doprowadzić do zderzenia i obrażeń.
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Czasami Państwowa służba drogowa zezwala na ruch pojaz-
dów po majdanie. Dlatego trzeba być na to przygotowanym, czyli 
poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

1.   Co to jest skrzyżowanie? Jakie rozróżniamy skrzyżowa-
nia?

2.   Jakie skrzyżowanie nazywamy regulowanym, a jakie – 
nieregulowanym?

3.  Opowiedz, jak będziesz przechodził przez jezdnię na nie-
regulowanym skrzyżowaniu.

4.   Jakie są skrzyżowania w twojej dzielnicy? Jak przecho-
dzisz tam przez jezdnię?

5.   Dlaczego na skrzyżowaniu należy być szczególnie uważ-
nym i ostrożnym?

6.   Czy w miejscowości, w której mieszkasz, jest majdan? 
Według jakich zasad należy poruszać się po majdanie?
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WYPADKI DROGOWE 

Zasady ruchu drogowego określają: wypadek drogowy jest to 
wydarzenie, które przytrafiło się podczas ruchu pojazdu, na skutek 
którego uczestnik ruchu drogowego został ranny albo doszło do 
jego śmierci lub zostały wyrządzone straty materialne.

Piesi również powinni przestrzegać zasad ruchu drogowego – 
wtedy można zmniejszyć ryzyko wypadków drogowych. Oprócz 
tego, że piesi nie przestrzegają zasad ruchu drogowego, wypadki 
drogowe mogą się przytrafić na skutek:

• złamania zasad ruchu drogowego;
• złego stanu dróg;
• usterek pojazdów drogowych;
• złego stanu zdrowia kierowcy;
• nieprawidłowego ulokowania ładunku na pojazdach i in.
Jeżeli pieszy jest sprawcą wypadku drogowego, powinien w 

miarę możliwości okazać pierwszą pomoc poszkodowanym, zapi-
sać dane osobiste świadków (nazwisko i adres), zatelefonować na 
policję czy służbę drogową, podać swoje dane osobiste i doczekać 
się przyjazdu policji.
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1. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

WYPADEK
(fragment)

Po alei poruszała się ciężarówka z przyczepą załadowaną 
cegłą. 

Niespodziewanie z krzaków, którymi był oddzielony chodnik 
od jezdni, wyleciała piłka, a za nią wybiegła dziewczynka, która 
próbowała ją złapać. Nie zwracając uwagi na ruch, biegła wprost 
pod koła ciężarówki, która jechała z dużą prędkością.

Doświadczony kierowca był uważny. Natychmiast zaczął 
hamować, wykręcił kierownicę w bok. Olbrzymia ciężarówka 
przemknęła w dwóch krokach od dziewczynki, nie wyrządzając 
jej szkody.

Lecz takie gwałtowne hamowanie nie uszło bez konsekwen-
cji. Załadowana ciężarówka zwróciła się i potoczyła się w prawo, 
zaczepiając dwa samochody osobowe, które stały koło chodnika.

Takie są skutki lekkomyślności dziewczynki…
wg Oleksego Dorochowa

•	 Dlaczego doszło do wypadku?
•	 Czy można było uniknąć tego wypadku?
•	 Jakie można wyciągnąć wnioski?
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2. Co to jest wypadek drogowy?
3. Jakie są przyczyny wypadków drogowych?
4. Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem wypadku drogowego?

Gra «Tak czy nie?»
Jeżeli zgadzasz się z tym, co usłyszysz, powiedz: «Tak» i kla-

śnij w dłonie.
1) Piesi powinni przestrzegać zasady ruchu drogowego. Tak 

czy nie?
2) Państwowa służba drogowa to jest wypadek, który stał się 

podczas ruchu pojazdu drogowego, na skutek którego uczestnik 
ruchu drogowego został ranny albo doszło do jego śmierci lub zo-
stały wyrządzone straty materialne. Tak czy nie?

3) Zasady ruchu drogowego wyznaczają prawa i obowiązki 
kierowców i pieszych. Tak czy nie?

4) Wypadek drogowy – to jednostka policji, która odpowiada 
za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Tak czy nie?

5) Podstawową przyczyną wypadków drogowych jest złama-
nie zasad ruchu drogowego przez kierowców i pieszych. Tak czy 
nie?

6) Osoba, która jest sprawcą wypadku drogowego, powinna w 
miarę możliwości okazać pierwszą pomoc poszkodowanym i za-
wiadomić policję. Tak czy nie?
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ZNAKI DROGOWE

Znaki drogowe są potrzebne po to, żeby ulica mogła «roz-
mawiać» ze wszystkimi pieszymi i kierowcami. Znaki są roz-
mieszczane w taki sposób, żeby przekazywana przez nie infor-
macja była odbierana właśnie przez tych uczestników ruchu, dla 
których ona jest przeznaczona. Znaki drogowe są zauważalne 
z daleka, ponieważ maja jaskrawe kolory – niebieskie, żółte, z 
czerwoną otoczką itp.

ALFABET MIASTA
Miasto, w którym razem mieszkamy,
Do elementarza porównamy.
Gdy rozszyfrujesz wszystkie litery,
Miasto otworzy przed tobą kwatery.
Oto alfabet – musisz go znać, – 
Stoją przy drodze na długiej nodze
Hasła drogowe – przy znaku znak.
Aby nie znaleźć się w tarapatach,
Musisz nauczyć się znaków, tak!

wg Jarosława Piszumowa 

Znaki drogowe dzielimy na grupy: ostrzegawcze, informacyj-
ne, zakazu, nakazu, kierunku i miejscowości, uzupełniające, ta-
bliczki do znaków drogowych.

1. Znaki ostrzegawcze.
Większość tych znaków ma trójkątny kształt z czerwonym ob-

ramowaniem. W środku na białym lub żółtym tle znajduje się rysu-
nek (sylwetka) ostrzeżenia. Informują one kierowcę o zbliżeniu się 
do niebezpiecznego odcinka drogi i o charakterze niebezpieczeń-
stwa.

Podczas ruchu po tym odcinku drogi kierowca powinien zacho-
wać szczególną ostrożność i uważać.

Na przykład są to takie znaki.
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Znak «Dzieci» ostrzega przed miejscem na drodze szczególnie 
uczęszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Znak umiesz-
cza się zwłaszcza w pobliżu szkół podstawowych, gimnazjów, pla-
cówek prowadzących zajęcia z dziećmi, terenów zabaw itp.

Dzieci Roboty drogowe

Znak «Roboty drogowe» ostrzega przed miejscem, w którym 
prowadzone są roboty drogowe.

2. Znaki pierwszeństwa ruchu.
Znaki te ustalają kolejność przekroczenia skrzyżowania albo 

wąskich odcinków drogi. Mogą mieć różne kształty – trójkątne, 
prostokątne, okrągłe lub wielokątne.

Na przykład, kiedy kierowca widzi znak «Ustąp pierwszeń-
stwa», powinien ustąpić drogę pojazdom zbliżającym się do skrzy-
żowania po drodze z pierwszeństwem ruchu.

Ustąp pierwszeństwa

3. Znaki zakazu.
Znaki te ustalają różnego rodzaju zakazy dla uczestników ru-

chu drogowego na pewnych odcinkach drogi. Przeważnie mają 
one okrągły kształt z czerwonym obramowaniem. 

Na przykład znak «Zakaz ruchu w obu kierunkach» zakazuje 
ruchu na drodze wszelkich pojazdów.
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Zakaz ruchu  
w obu kierunkach

Zakaz ruchu pieszych

Znak «Zakaz ruchu pieszych», jak już się domyśliłeś, zabrania 
ruchu pieszych.

4. Znaki nakazu.
Pokazują obowiązkowe kierunki ruchu lub zezwalają na ruch 

po jezdni czy jej odcinkach dla uczestników ruchu drogowego. 
Ustalają także lub anulują niektóre ograniczenia ruchu. W więk-
szości przypadków są one okrągłe, niebieskie, z białym symbolem 
na niebieskim tle. Na przykład są to takie znaki.

Znak «Droga dla rowerów» nakazuje kierującemu rowerem 
jednośladowym jazdę drogą dla rowerów. Jeżeli nie ma chodnika 
lub ścieżki dla pieszych, pozwolony jest na niej również ruch pie-
szych.

Droga dla rowerów Droga dla pieszych

Znak «Droga dla pieszych» nakazuje pieszym korzystanie z 
drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego.

5. Znaki informacyjne.
Znaki te wyrażają informacje o tym, gdzie znajduje się przy-

stanek, postój, przejście dla pieszych, o rodzaju drogi. Są one w 
większości prostokątne lub kwadratowe, niebieskie (ew. z bia-
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łym polem na tle niebieskim), z białym, czarnym lub kolorowym 
symbolem na niebieskim lub białym tle. To są, na przykład takie 
znaki.

Znak «Droga jednokierunkowa» oznacza drogę, na której ruch 
odbywa się w jednym kierunku.

Droga  
jednokierunkowa 

Przystanek  
autobusowy

Znak «Przystanek autobusowy» oznacza miejsce zatrzymywa-
nia się autobusu.

6. Znaki serwisu.
«Serwis» oznacza «obsługa». Dlatego znaki tej kategorii infor-

mują o rozmieszczeniu obiektów obsługi. Na przykład w pobliżu 
znajduje się szpital, restauracja lub zakład gastronomiczny, hotel 
itp. Są one prostokątne, niebieskie z białym polem i kolorowym 
symbolem.

Punkt 
opatrunkowy   

Szpital Telefon  
służby  

ratunkowej   

Gaśnica
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Telefon Informacja Punkt  
służby 

drogowej 

Toaleta

Woda  
pitna     

Restauracja    Kawiarnia Pole  
biwakowe

7. Tabliczki do znaków drogowych uzupełniają lub ograniczają 
treść znaków na których są umieszczone. Mają prostokątną lub kwa-
dratową formę białego koloru z czarnym obramowaniem.

Odległość do punktu znajdującego się  
przy drodze

Na przykład taka tabliczka umieszczona pod 
znakiem «Kawiarnia» informuje o tym, że kawiarnia 
znajduje się w odległości 100 m od tego znaku.
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Rozwiąż zagadkę

Każdy na jednej stoi nodze
i upomina kierowców na drodze.
Tamten, że zakręt będzie za chwilę,
a ten, cóż, jeśli się nie mylę,
że tu jest zakaz zatrzymywania.
A więc jedziemy! Dość gadania!

1. Jakie znasz grupy znaków drogowych? Do czego one 
służą?

2. Dlaczego znaki różnią się rozmiarem i kolorem?
3. Jakie znaki drogowe są na twojej ulicy? A jakie obok two-

jej szkoły?



 samoocenie i zachowaniu człowieka;
 pewności i zarozumiałości;
 chęci, możliwości i obowiązku;
  woli człowieka;
  wyborze i osiągnięciu celu;
 szacunku i poczuciu własnej wartości;
  przyzwyczajeniach i zdrowiu;
 rozwoju twórczych zdolności.

PSYCHICZNY  
I DUCHOWY 

SKŁADNIK ZDROWIA

W tym rozdziale dowiesz się o:

Rozdział IV
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SAMOOCENA I ZACHOWANIE CZŁOWIEKA 

Każdy człowiek analizuje swoje zachowanie, swoje osiągnię-
cia i porażki, zdolności i potrafi sam siebie ocenić. Ty też tak ro-
bisz. Kiedy wykonasz pracę kontrolną bez pomyłek, w myślach 
chwalisz siebie. Jeżeli nie poradziłeś sobie z nią, jesteś niezado-
wolony, miewasz wyrzuty sumienia. W jednym przypadku popie-
rasz swoje zachowanie, w innym – nie.

Zuch chłopak!

Ocenianie samego siebie, swoich możliwości i zalet, swojej 
ważności, nazywamy samooceną.

Samoocena bywa właściwa, zaniżona lub zawyżona. Od 
tego, jaką człowiek posiada samoocenę, zależy jego zachowa-
nie, wymaganie wobec siebie, stosunek do własnych osiągnięć 
i porażek. 

Osoba o właściwej samoocenie jest w stanie prawidłowo oce-
nić swoje zdolności, możliwości, jakości i uczynki. Stawia przed 
sobą cele, które jest w stanie osiągnąć. W razie zmiany okolicz-
ności, jest w stanie zmienić swoje decyzje. Jeżeli taka osoba po-
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pełnia błędy, stara się je likwidować i nie rozpacza przy tym. Z 
osobą, która jest w stanie realnie ocenić siebie, przyjemnie jest 
rozmawiać. Emanuje ona spokojem. Zazwyczaj ma też wielu 
przyjaciół.

    

Osoba, która ma zawyżoną samoocenę nie przyznaje się do po-
pełnionych błędów. Ignoruje zdanie innych i częstokroć wywyższa 
się nad innymi. Taka osoba jest pewna tego, że wyłącznie jej punkt 
widzenia jest prawidłowy, a zdania innych są fałszywe. Osoba z 
zawyżoną samooceną pragnie być liderem w pracy, w rodzinie, w 
szkole i w kręgu przyjaciół. Rozmawiając z innymi zachowuje się 
arogancko i wykazuje wobec nich brak szacunku, poniekąd może 
zachowywać się agresywnie. Nie akceptuje krytyki. Bardzo lubi 
wychwalać się, zwracać uwagę na swoje zalety, a o innych oso-
bach może się wypowiadać z pogardą.

Nie należy się wstydzić zwracać uwagę osobie o zawyżonej 
samoocenie. Lecz mówić trzeba spokojnie, nie podnosząc głosu 
i nie obrażając. Ponieważ twoim zadaniem nie jest upokorzenie 
takiej osoby, tylko zwrócenie jej uwagi na to, jak ona się zacho-
wuje. Rozmawiając z taka osobą nie należy zbytnio się przejmo-
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wać tym, co ona mówi i jak się zachowuje w stosunku do ciebie, 
jeżeli ona próbuje cię poniżyć i odnosi się do ciebie lekceważą-
co. Lepiej współczuć jej, ponieważ generalnie taka osoba jest 
nieszczęśliwa, ponieważ nie może zachowywać się naturalnie i 
być sama sobą.

Osoba o zaniżonej samoocenie uważa, że nie ma szczęścia w 
życiu, że nic jej się nie udaje. Nie może osiągnąć celu, nauczyć 
się czegokolwiek. Taka osoba ciągle wini siebie i nie wierzy we 
własne możliwości. Jej czyny zależą od zdania innych, ponieważ 
obawia się, że ją nie będą akceptowali i rozumieli. Osobie takiej 
wydaje się, iż nie ma ją za co szanować. Wygląd zewnętrzny rów-
nież wyraża jej stan: przeważnie osoby takie chodzą zgarbione, 
ich ruchy są skrępowane, mają smutny wyraz twarzy, często mają 
brzydką fryzurę i niechlujny ubiór.

Osoba z zaniżoną samooceną ma trudności z nawiązywaniem 
koleżeńskich relacji z otaczającymi.
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Należy próbować pozbyć się zaniżonej samooceny, ponieważ 
niechęć do siebie przeszkadza nie tylko tej osobie, ale i ludziom, 
którzy ją otaczają. Kto by chciał codziennie słyszeć: «Jestem taka 
nieszczęśliwa….» lub «Jestem takim pechowcem, nic mi się nie 
udaje»?

Aby zwiększyć swoją samoocenę, należy przestać uważać się 
pechowcem. Należy bardziej zwracać uwagę na pozytywne cechy 
charakteru, które są właściwe każdemu człowiekowi.

Należy przestać złościć się na siebie i pouczać siebie! Warto 
więcej obcować z osobami, które ciebie rozumieją i wspierają. Nie 
trzeba się wstydzić wypowiadać swoje zdanie.

Trzeba być bardziej aktywnym we wszystkim, postępować 
pewnie i zdecydowanie. Również dobrze jest zająć się ulubioną 
sprawą, która dostarcza сi satysfakcji.
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Rozwiąż rebus

О
war

1. Czym jest samoocena?
2. Opisz osobę o właściwej samoocenie. Jaki jest jej stosu-

nek do siebie i do otaczających ją ludzi?
3. Jak się zachowują osoby o zawyżonej samoocenie; zani-

żonej samoocenie?
4. Czy twoim zdaniem osoby o zaniżonej samoocenie są w 

stanie osiągnąć sukces w nauce, w sporcie itp.?
5. W jaki sposób można podnieść swoją samoocenę?
6. Wspólnie z rodzicami ustal, czy powinieneś coś zmienić w 

stosunku do siebie.
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PEWNOŚĆ I ZAROZUMIAŁOŚĆ

Jaki kształt ma nasza planeta Ziemia? «Kształt kuli», – od-
powiesz pewnie. Uczyłeś się tego na lekcjach przyrody. Na-
uczyciel pokazywał сi zdjęcia Ziemi zrobione z kosmosu. Z 
pewnością nikomu nie uda się przekonać ciebie, że Ziemia ma 
formę tarczy i olbrzymie słonie trzymają ją stojąc na gigantycz-
nym żółwiu. Powiesz z pewnością, że takie pojęcia o naszej 
planecie nie odpowiadają rzeczywistości.

Można przytoczyć i inne przykłady, kiedy na niektóre py-
tania będziesz odpowiadał pewnie, czyli to takie, które według 
ciebie odpowiadają rzeczywistości.

Więc, co to jest pewność?
Pewność – to przekonanie w czymś w stosunku do kogoś, 

wiara w coś albo kogoś; uświadomienie swojej siły, własnych 
możliwości.

Pewnym można być w sobie, w swoich wiadomościach i 
działaniach, jak również w innych ludziach.

Pewna siebie osoba uważa, iż o własnych siłach będzie 
mogła osiągnąć wytyczone cele. Na przykład jesteś pewny, że 
poradzisz sobie na klasówce, nauczysz się wiersza na pamięć 
itp.

A skąd masz tę pewność? Wynika ona z własnego doświad-
czenia, z informacji, które otrzymujesz podczas nauki. Rozu-
miesz, że słuchając uważnie nauczyciela, starannie odrabiając 
zadania domowe, będziesz mógł z łatwością poradzić sobie na 
klasówce. Z pewnością, właśnie w taki sposób postępujesz, dla-
tego za prace kontrolne otrzymujesz wysokie oceny. Na pew-
no już nie jednego wiersza nauczyłeś się na pamięć i będziesz 
mógł to zrobić jeszcze niejednokrotnie. 

Żeby być pewnym siebie, należy właściwie siebie oceniać, 
czyli realnie oceniać swoje możliwości.

Jeżeli człowiek ma zaniżoną samoocenę, to świadczy o jego 
niepewności w sobie. Zawyżona samoocena prowadzi do zarozu-
miałości.
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Zarozumiałość to jest nieuzasadniona (niczym nie potwierdzo-
na) pewność człowieka we własnych siłach, w tym, że nie ma on 
żadnych wad i negatywnych cech charakteru.

Człowiek zarozumiały przecenia swoje możliwości i może po-
paść w tarapaty. Na przykład niektórzy uczniowie odkładają odra-
bianie zadań domowych «na potem», ponieważ uważają, że zrobią 
to szybko i nie zajmie to im dużo czasu. Jednak, odrabiając lekcje 
na ostatnią chwilę, taki uczeń nie potrafi zorientować się w zada-
niu domowym, popełnia dużo błędów i dlatego częstokroć otrzy-
muje złe oceny. Taki uczeń przecenia swoje siły, w wyniku czego 
poziom jego wiedzy jest niski.

Zarozumiali ludzie chorobliwie reagują na krytykę i nie akcep-
tują opinii, które są inne niż ich własne. Trudno im też zrozumieć, 
że ktoś jest lepszy od nich. Z takimi ludźmi ciężko się porozumieć, 
ponieważ stawiają siebie ponad współrozmówcę.

Bądź pewny siebie, ale twoja pewność nie może zamienić się 
w zarozumiałość.

1. Czym różni się pewny człowiek od zarozumiałego?
2. Jak uważasz, czy można nazwać сię człowiekiem pew-

nym swoich sił?
3. Zastanów się, kiedy mówimy o człowieku, że jest pewny 

swoich sił.
4. Czy spotykałeś zarozumiałych ludzi? Jak możesz ich oce-

nić? Czy łatwo z nimi rozmawiać?
5. Objaśnij słowa znanego brytyjskiego pisarza Thomasa 

Carlyl’a (czyt. Tomas Karlajl) «Największy błąd – to uwa-
żać, że nigdy się nie mylisz».
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CHCĘ, MOGĘ, TRZEBA, WOLA

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, co zmusza cię do pewnych 
działań, do zachowywania się w pewny sposób? Na przykład, co 
cię zmusza do robienia gimnastyki porannej? «Dzięki niej pragnę 
naładować się energią na cały dzień», – odpowiesz. A może od-
powiesz w taki sposób: «Gimnastykę poranną trzeba robić, żeby 
być zdrowym». W pierwszym przypadku siłą napędową jest chęć 
(«pragnę»), w drugim zaś – konieczność («trzeba»).

Chcieć – to znaczy dążyć do czegoś, aby to otrzymać. Otrzy-
mawszy to, czego się pragnie albo osiągnąwszy założony cel, 
człowiek odczuwa satysfakcję. Jeżeli po gimnastyce porannej 
otrzymujesz porcję wigoru i energii, to, oczywiście, będziesz za-
dowolony.

W życiu codziennym ludzie częstokroć zachowują się nie tak, 
jakby chcieli, a tak, jak trzeba. Robić to, co się chce, mogą tylko 
małe dzieci. Chcą jeść – jedzą, chcą spać – śpią, chcą się bawić – 
bawią się. Dorastając dzieci zdobywają doświadczenie życiowe 
i z czasem zaczynają rozumieć, jak należy postępować, a czego 
nie powinno się robić. W zrozumieniu tego pomagają im rodzice, 
krewni, wychowawcy, nauczyciele.

Być może czasami nie chce się robić gimnastyki porannej, ale 
świadomość tego, że jest ona potrzebna, zachęca do jej robienia. 
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Mówi się wtedy, że takie dziecko ma siłę woli. Czyli, świadomie 
działa, by osiągnąć pewien cel: mieć mocne zdrowie.

Są ludzie o silnej lub słabej woli.
Ludzie, którzy mają silną wolę, są konsekwentni, samodzielni, 

przedsiębiorczy, stanowczy, opanowani, wytrwali.
Ludzie, którzy mają słabą wolę, są pozbawieni inicjatywy, nie-

zdecydowani, uparci, nieopanowani.
Aby cokolwiek osiągnąć lub otrzymać, nie wystarczy tylko chcieć 

albo rozumieć, że jest to tobie potrzebne. Trzeba jeszcze mieć moż-
liwość zrobienia tego («mogę»). Do zrozumienia tego, czy będziesz 
mógł coś zrobić, czy masz wystarczająco sił, jest potrzebna samooce-
na. Przypomnij sobie, czym jest samoocena i jakie są jej rodzaje.

Pamiętaj: jakikolwiek rezultat – rześki humor od gimnastyki po-
rannej, czy mocne zdrowie, czy obszerną wiedzę – można osiągnąć 
dzięki „dźwigni”: chcę, mogę, trzeba.

Skarbiec słownikowy
Wola jest to świadome kierowanie swoimi czynami i zacho-

waniem, co przejawia się poprzez podejmowanie decyzji, pokony-
wanie trudności i przeszkód na drodze do osiągnięcia założonego 
celu, wykonywanie wytyczonych zadań.

1. Przypomnij sobie przypadki z własnego życia, kiedy musia-
łeś robić to, czego nie chciałeś (na przykład na prośbę rodzi-
ców).

2. Praca w parach. Pomyśl nad tym, co mogłoby się stać, gdy-
by ludzie robili tylko to, czego chcieli.

3. Co to jest wola?
4. Wymień pozytywne cechy siły woli.
5. Wspólnie z rodzicami omów, jakie cechy woli należy tobie w 

sobie rozwijać.
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JAK OSIĄGNĄĆ CEL 

Nikt nie może wiedzieć swojej przyszłości. Ale wytyczyć cel i 
dążyć do niego może każdy. Cel może być różnorodny: osiągnąć 
sukces w nauce, sporcie, twórczości czy innej dziedzinie, kształto-
wać i rozwijać w sobie pewne cechy, dobre nawyki itp.

W drodze do celu napotkasz wiele trudności. Najważniejsze 
jest, by mieć pewność tego, iż twój cel zostanie zrealizowany, je-
żeli sam tego zechcesz. Na każdym etapie powinieneś rozumieć, 
co będziesz mógł zrobić, a czego – na razie nie. Na przykład 
teraz z pewnością nie będziesz mógł dokonać jakiegoś wielkie-
go naukowego odkrycia, ale możesz ukończyć szkołę z dobrymi 
wynikami, możesz rozpocząć studia, następnie zająć się pracą 
naukową – i tylko wtedy będziesz bardzo bliski do naukowego 
odkrycia.

Pamiętaj: mistrzem świata i igrzysk Olimpijskich nie zostaje 
się od razu. Jedynie regularne ćwiczenia, przestrzeganie reżimu 
dnia, planowane działania i stopniowe, właściwe kroki prowadzą 
do sukcesu i zwycięstwa.
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Gdy tylko zdołasz osiągnąć cel, pojawi się nowy, bardziej 
skomplikowany. Tylko w taki sposób, stopniowo komplikując za-
dania, będziesz mógł osiągnąć sukces.

Jak osiągnąć cel?

1. Dokładnie sformułuj swój cel. Dokładnie zaplanuj swoje 
działania w drodze do osiągnięcia celu, ponieważ cel musi być 
realny.

2. Drogę do osiągnięcia celu podziel na pewne etapy, które 
powinny być realizowane. Wyobraź sobie ich kolejność.

3. Pomyśl, co będziesz mógł zrobić sam, a w czym będą mo-
gli сi pomóc twoi bliscy.

4. Wyznacz pomocników. Zrób listę osób, do których bę-
dziesz mógł zwrócić się o pomoc – rodzice, koledzy, nauczy-
ciele itp.

5. Codziennie rób pewne kroki do osiągnięcia celu.

SZKOŁA
MUZYCZNA
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6. Oceniaj swoje osiągnięcia. Jeżeli są one pozytywne, idź da-
lej. Jeżeli coś ci się nie udaje, pomyśl – dlaczego tak jest? Sięgnij 
po radę swoich pomocników. W razie potrzeby, zmień swój plan, 
ale nie zatrzymuj się.

7. Wierz we własne siły i swój sukces.
Pamiętaj: pomyślne osiągnięcie swego celu rodzi uczucie 

pewności siebie i kształtuje pozytywne cechy.

1. Czy masz jakiś cel? W jaki sposób można go osiągnąć?
2. Zastanów się, jakie cechy są potrzebne do osiągnięcia 

celu.
3. Przypomnij sobie, czy zdarzało ci się zwyciężać lub osią-

gać sukces, do którego dążyłeś.
•	 Jakie sposoby wykorzystywałeś?
•	 Kto ci pomagał?
•	Czy napotkałeś na przeszkody?

ZADANIE PRAKTYCZNE
Projekt «Mój cel»

Wykonaj projekt «Mój cel».
W tym celu:
• Wybierz cel.
• Ułóż plan działań.
• Przestrzegaj wykonania punktów planu w drodze do osią-

gnięcia celu.

Mój cel
1.
2.
3.
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SZACUNEK I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

«Szanuj siebie i ludzie cię będą szanować», «Nie czyń drugie-
mu, co tobie niemiłe» – tak się mówi. Otóż, na szacunek i dobry 
stosunek do siebie należy zasłużyć własnym zachowaniem, swoim 
postępowaniem, jak również tolerancyjnym stosunkiem do innych 
ludzi.

Szacunek jest to poważanie, życzliwy stosunek do innych 
osób. Szacunek jest gwarancją przyjaznych stosunków między 
ludźmi.

Należy z szacunkiem odnosić się do ludzi, szczególnie do osób 
starszych, najbliższych i najdroższych – rodziców, a także krew-
nych, nauczycieli.

Swój szacunek można wyrażać na różne sposoby: poprzez ser-
deczne powitanie, uśmiech, miłe słowa, życzliwy stosunek do in-
nych itp.

A czy należy szanować siebie samego? Oczywiście! Czło-
wiek, który nie szanuje siebie, jest niepewny własnych sił i ma 
zaniżoną samoocenę. Ma trudności z podjęciem pewnych decy-
zji. Już wiesz, że zaniżone poczucie własnej wartości nie tylko 
psuje relacje z innymi ludźmi, ale i pozbawia człowieka wielu 
możliwości.
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Przypomnij sobie, jak można pozbyć się zaniżonej samooceny.
Poczucie własnej wartości kształtuje się na podstawie uznania 

własnych zalet. Szanuj siebie za to, że dobrze się uczysz, osiągasz 
sukcesy w sporcie lub twórczości, nie 
masz nałogów.

Aby zachować poczucie własnej 
wartości, należy nauczyć się akceptować 
krytykę pod swoim adresem. Próbuj spoj-
rzeć na pewne sytuacje ze strony. Jeżeli 
krytyka jest niesprawiedliwa – nie zwra-
caj na nią uwagę. Jeżeli choć częściowo 
jest ona prawdziwa – postaraj się, by się 
poprawić i w przyszłości nie powtarzać 
swoich błędów.

Szczególnie istotne jest posiada-
nie przyjaciół, od obcowania z którymi 
otrzymujesz satysfakcję. 

Bądź uczciwy wobec samego sie-
bie. Udoskonalaj się, walcz z lenistwem, 
znajdź dla siebie ciekawe i korzystne za-
jęcie, na przykład – uprawiaj sport.

Pamiętaj: poczucie własnej wartości 
to jest zasłużony szacunek do siebie, a nie egoistyczne poczucie wyż-
szości nad innymi.

Wytłumacz powiedzenie
• Jeżeli chcesz, żeby cię szanowano – szanuj innych.

1. Przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania.

OLEK
W tramwaju przepełnionym
Siedzi Olek z balonem
A obok niego zmęczony
Stoi dziadek zgarbiony.
Ktoś Olka strofuje:
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– Czy was w szkole nie uczą
Jak się starszych szanuje,
Jak się miejsca ustępuje?
– Niby uczą, ale …
Są wakacje
I nikt nas nie uczy wcale!..

wg Hryćka Bojka

•	 Czy można powiedzieć, że Olek jest wychowany?
•	 Czy szanuje on starszych?
•	 Co on odpowiedział na uwagę pasażera?
•	 Jakbyś ty postąpił na miejscu Olka?

2. Co to jest szacunek i poczucie własnej wartości?
3. Co to znaczy szanować innych ludzi?
4. Praca w parach. Omówcie różne sytuacje, w których prze-

jawia się szacunek do innych ludzi. Wymieńcie przykłady z 
własnego doświadczenia.
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PRZYZWYCZAJENIA I ZDROWIE

Mądrość ludowa głosi: «Posiejesz uczynek – zbierzesz przy-
zwyczajenie, posiejesz przyzwyczajenie – zbierzesz charakter, po-
siejesz charakter – zbierzesz los».

Przyzwyczajenia – to czynności i postępowania, które wyko-
nujesz bez zastanowienia, prawie automatycznie. Na przykład z 
rana masz przyzwyczajenie umyć się, wziąć zimny prysznic, po 
obiedzie – odpoczywać, wieczorem – spakować plecak.

Przyzwyczajenia, które przynoszą człowiekowi korzyść, nazy-
wamy zdrowymi. Dzięki takim przyzwyczajeniom ludzie wzmac-
niają swoje zdrowie, stają się silniejsi. Zdrowymi są przyzwycza-
jenia utrzymywania czystości i porządku, przestrzegania reżimu 
dnia, wykonywania fizycznych ćwiczeń, spacerowanie na świe-
żym powietrzu. Im wcześniej ukształtowały się te przyzwyczaje-
nia, tym bardziej zorganizowany jest człowiek i ma mocniejsze 
zdrowie.
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Niestety, są też takie przyzwyczajenia, które szkodzą zdrowiu 
człowieka – to są szkodliwe przyzwyczajenia. Jeżeli utrwaliły się 
one w zachowaniu człowieka, to pozbyć się ich jest bardzo ciężko.

Już wiesz, jakie przyzwyczajenia są szkodliwe. Jest to, między 
innymi, palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych i 
zażywanie narkotyków, nadmierna fascynacja grami komputero-
wymi i inne. Osłabiają one wolę człowieka, zmniejszają wydaj-
ność pracy, pogarszają stan zdrowia i skracają trwałość życia. Im 
wcześniej się pojawiają, tym są bardziej zgubne w skutkach i trud-
niej jest ich się pozbyć.

CHIPSY

Oczywiście, człowiek powinien starać się kształtować dobre 
przyzwyczajenia. W jaki sposób należy to robić?

Jako przykład weźmy kształtowanie przyzwyczajenia robienia 
gimnastyki porannej.

W kształtowaniu każdego przyzwyczajenia, a mianowicie 
przyzwyczajenia robienia gimnastyki porannej, najważniejsze jest 
przejawienie siły woli i systematyczne postępowanie. Na począt-
ku będzie ciężko, ale z czasem, gdy zauważysz pozytywne zmia-
ny, gimnastyka poranna stanie się częścią twego porządku dnia. 
Najważniejsze to nie robić przerw. Wykonuj gimnastykę poranną 
codziennie nie pomijając dni wolnych czy wakacji.
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Przez cały czas kształtowania przyzwyczajenia myśl o tym, że 
nie wolno odstępować, jeżeli już podjąłeś taką decyzję. 

Niezbędna jest wysoka samodyscyplina: należy zebrać siły i 
dążyć do celu, nawet jeżeli będzie ciężko.

Czasami dla wdrożenia jakiegoś przyzwyczajenia należy uło-
żyć plan osiągnięcia danego celu. To ci ułatwi zadanie. Wystarczy, 
że zajrzysz do swoich notatek i będziesz przestrzegać wykonywa-
nia punktów planu.

Zaszczepić dobre przyzwyczajenia częstokroć bywa bardzo 
ciężko. Lecz, jeżeli chcesz być lepszym, normalnie się rozwijać i 
mieć dobre zdrowie, pozytywny rezultat jest w zasięgu ręki. Po-
wodzenia!

1. Co to jest przyzwyczajenie?
2. Wymień swoje dobre przyzwyczajenia.
3. Czy masz jakieś złe przyzwyczajenia? Czy chciałbyś się ich 

pozbyć?
4. W jaki sposób przyzwyczajenia wpływają na zdrowie czło-

wieka?
5. Praca w parach. Omówcie, dlaczego należy kształtować 

dobre przyzwyczajenia.
6. Praca w grupach. Przypomnijcie sobie i omówcie, na czym 

polega szkodliwość palenia. Opowiedz, jaką szkodę zdrowiu 
wyrządza to przyzwyczajenie.

ZADANIE PRAKTYCZNE

Projekt «Mój cel» w kształtowaniu dobrego przyzwyczajenia
Wykonajcie projekt «Mój cel» w kształtowaniu dobrego przy-

zwyczajenia. W tym celu:
• Wyznacz cel kształtowania dobrego przyzwyczajenia.
• Ułóż plan postępowania i dotrzymuj się go.
• Po jakimś czasie wyciągnij wniosek – czy udało ci się 

ukształtować dobre przyzwyczajenie. Jakie trudności napotkałeś, 
osiągając swój cel?
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ROZWÓJ TWÓRCZYCH ZDOLNOŚCI

Każdy człowiek posiada pewne zdolności twórcze, czyli po-
trafi tworzyć coś nowego. Na przykład potrafi rysować, układać 
wiersze, konstruować, przygotowywać nowe dania itp.

Wiersz

Odkryć twórcze zdolności można wyłącznie podczas pewnej 
działalności, która wymaga posiadania takich zdolności. Dopóki 
nie zaczniesz rysować, nie możesz powiedzieć, czy masz zdolno-
ści w tej dziedzinie, czy nie.

Błędne jest mniemanie, iż twórcze zdolności to coś nadzwy-
czajnego. Jeżeli człowiek nie może napisać utworu muzycznego, 
utworu poetyckiego, stworzyć nowe urządzenie, nie znaczy to, że 
taki człowiek nie posiada twórczych zdolności. Umiejętność nie-
typowego myślenia jest założona w każdym człowieku. Każdy 
człowiek posiada twórcze zdolności. Ponadto, swoje twórcze zdol-
ności należy rozwijać. I robić to trzeba jeszcze w dzieciństwie.

Otóż, te rady są dla ciebie.
1. Wykonując jakąś pracę, nawet najzwyklejszą, zastanów się, 

jak można by było zrobić ją inaczej. Być może będziesz mógł coś 
udoskonalić. Ludzie, którzy postępują w taki sposób, dosyć często 
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wymyślają oryginalne i potrzebne rzeczy, które ułatwiają wykona-
nie tej czy innej pracy.

Nie myśl, że wynalazcą może być tylko dorosła osoba. Wcale 
tak nie jest. Istnieje wiele wynalazków, autorami których są dzie-
ci. Na przykład Maksym Lema, uczeń ze Lwowa, w wieku 12 lat 
wynalazł robota, który potrafi wyznaczać rozmiary pomieszczeń 
i robi to jak fachowy inżynier. Ten robot skanuje pomieszczenie, 
mierzy jego rozmiary i przekazuje tę informację do komputera.

Frank Epperson, gdy miał 11 lat, po raz pierwszy zrobił lody z 
soku owocowego, które się podawało na patyczku.

Kanadyjczyk Joseph-Armand Bombardier mając 15 lat został 
autorem idei stworzenia pojazdów śnieżnych.

 M. Lema  F. Epperson

       J.-A. Bombardier                       B. Franklin

Na świecie Dzień dziecięcych wynalazków przypada na 
17 stycznia. Data ta nie jest przypadkowa. W tym dniu w 
1706 roku urodził się Benjamin Franklin, znany amerykański 
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działacz polityczny, który jeszcze w dzieciństwie zyskał sławę 
dzięki swoim wynalazkom. Na przykład, mając dwanaście lat 
wynalazł płetwy do pływania, które ubierało się na ręce. Dzięki 
innemu jego wynalazkowi świat poznał fotel bujany.

Podobnych przykładów można przytoczyć wiele. Plastelina, 
kalkulator, papierowa torebka z prostokątnym dnem, trampo-
lina, narty wodne, rękawice bez palców, futrzane nauszniki i 
wiele innych – to rezultat twórczości młodych wynalazców.

2. Jeżeli uważasz, że wykorzystałeś już wszystkie możliwo-
ści wykonania pewnej czynności, mimo to stawiaj przed sobą 
bardziej skomplikowane zadania. Na przykład, od dawna wia-
domo, iż szachiści ćwiczą wyłącznie z silnymi lub silniejszymi 
od siebie przeciwnikami. Rozwiązując skomplikowane zadania 
gry, rozważają różne warianty ruchów szachowych i częstokroć 
znajdują ich oryginalne rozwiązania.

3. Bądź spokojny. Nie denerwuj się, nie złość się na siebie, gdy 
coś ci się nie udaje. Nie uważaj, że jesteś pechowcem lub, że jesteś 
gorszy od innych. Stres przeszkadza twórczości.

Pamiętaj: człowiek tworząc coś nowego i zmieniając świat 
dokoła siebie, sam się zmienia.
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1. Jak należy rozwijać twórcze zdolności?
2. Czy trafiało się tobie tworzyć coś nowego, oryginalnego 

i niezwykłego (na przykład narysować, ulepić, skonstru-
ować, ułożyć wiersz lub zagadkę itp.)?

3. Omów z rodzicami, jakie twórcze zdolności należałoby to-
bie rozwijać.

ZADANIE PRAKTYCZNE
Projekt «Zdrowie – wszystkiemu głowa!»

Przygotujcie wspólnie projekt «Zdrowie – wszystkiemu głowa!»
W tym celu należy połączyć się w grupy i ustalić, kto jakie za-

danie będzie przygotowywać.
1 grupa przygotowuje przedstawienie «Zdrowie – wszystkie-

mu głowa!»
2 grupa wymyśla twórcze konkursy, zadania, zawody na temat 

zdrowego sposobu życia.
3 grupa przygotowuje wystąpienie – przysłowia, powiedzon-

ka, zagadki, wiersze, piosenki n/t zdrowia.
4 grupa dobiera rysunki, plakaty, zdjęcia n/t zdrowego trybu 

życia.
Następnie wspólnie zaprezentujcie ten projekt.
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