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INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

ORGANIZACYJNO-METODYCZNA 

 

 

 

 

Imię i nazwisko autora: Joanna Szczepańska 

Temat innowacji: 

„ W krainie bezpieczeństwa” 

 

 

 

 

 

 

Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie 

Temat: „W krainie bezpieczeństwa” 

Przedmiot: edukacja rozwijająca 

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna 

Czas trwania innowacji wrzesień 2022r. - czerwiec 2023r. 
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Zakres innowacji: 

Adresatami  innowacji  są  uczniowie  klasy 2e.  Zajęcia innowacyjne odbywać się będą 

w  ramach zajęć rozwijających, raz w tygodniu. Niniejsza innowacja ma na celu 

uatrakcyjnienie metod nauczania oraz wdrożenia do udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

Wstęp: 

Szeroko pojmowane bezpieczeństwo jest  jednym z podstawowych potrzeb wynikających 

z praw człowieka.  Pozwala na prawidłowe funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Ważne jest aby już od najmłodszych lat rozpocząć systematyczne działania zmierzające do 

uświadomienia dzieciom grożących im niebezpieczeństw oraz to, w jaki sposób można sobie 

z nimi poradzić.   

Myślą przewodnią innowacji „W krainie bezpieczeństwa”  jest zorganizowanie zajęć                  

i zadań  tak, aby dzieci poprzez aktywny udział mogły poznać sposoby radzenia sobie                   

w sytuacjach zagrożeń. 

CELE EDUKACYJNE 

Cele ogólne: 

 kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w szkole, w domu, na placu 

zabaw 

 spotkanie z przedstawicielami służb ratunkowych: lekarzem, policjantem, strażakiem 

 zapoznanie z najczęściej spotykanymi zagrożeniami, sposobami ich zapobiegania  

 uwrażliwianie na potrzeby niesienia pomocy innym 

 kształtowanie umiejętności udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej 

 rozwijanie zainteresowań dotyczących bezpieczeństwa 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 potrafi wezwać pomoc wybierając numery alarmowe  

 zna zasady zachowania się w obliczu niebezpieczeństw związanych z żywiołami 

 potrafi powiedzieć czym zajmują się przedstawiciele służb ratunkowych 

 dostrzega potrzebę dbania o własne zdrowie oraz o  zdrowie innych 

 wie kogo może poprosić o pomoc w sytuacji zagrożenia 

 potrafi udzielić pierwszej pomocy 

 wie, jak należy zachować się w sytuacji zgubienia się np. w sklepie, na pikniku, na 

koncercie, w muzeum 

 potrafi przygotować plakat propagujący zasady bezpieczeństwa 

 zna wybrane znaki drogowe 
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METODY I FORMY PRACY 

Metody: 

- słowne 

-oglądowe 

-zadań stawianych dziecku 

Formy: 

- indywidualne 

- grupowe 

-zbiorowe 

TREŚCI EDUKACYJNE 

 

Treści programu „W krainie bezpieczeństwa” dotyczą wiedzy, umiejętności, 

kształtowania postaw. Dotyczą aktywności: społecznej, plastycznej, muzycznej, teatralnej, 

przyrodniczej, technicznej oraz intelektualnej. Stanowią również doskonałą okazję do 

preorientacji zawodowej (dzieci poznają pracę strażaka, policjanta, lekarza). Realizacja 

innowacji „W krainie bezpieczeństwa” rozwija  kompetencje kluczowe  dzieci, ułatwiając im 

funkcjonowanie w życiu codziennym, kształtuje dbałość o własne zdrowie oraz o zdrowie 

innych. 

 

Miesiąc Temat Treści 

wrzesień Jestem bezpieczny w szkole  przypomnienie numerów alarmowych 

 wdrażanie do bezpiecznych kontaktów z 

rówieśnikami 

 przypomnienie zasad korzystania                    

z  pracowni komputerowej 

 nauka piosenek o numerach alarmowych 

 

październik Jestem bezpieczny na drodze  nauka zasad bezpiecznego poruszania 

się po drogach 

 przypomnienie zasad zachowanie 

podczas spacerów i wycieczek, 

  nauka prawidłowego przejścia przez 

jezdnię 

 poznanie wybranych znaków 

drogowych 

 nauka wierszy, piosenek, słuchanie 
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opowiadań 

 

listopad Elementy pierwszej pomocy 

– opatrywanie ran 
 poznanie i nazywanie niektórych 

układów i narządów ciała człowieka 

na fotografiach, schematach, 

zdjęciach rentgenowskich. 

 zapoznanie uczniów z zasadami 

postępowania w sytuacjach urazów   

i wypadków 

 wyrabianie nawyków zgłaszania 

drobnych urazów nauczycielowi i 

pielęgniarce  

 rozumienie konieczności chronienia 

miejsc skaleczonych przed 

zabrudzeniem 

 stosowanie środków ostrożności 

chroniących przed zakażeniem się i 

zarażeniem innych  

 ćwiczenia praktyczne z maskotką 

innowacji – Misiem Florianem 

 

grudzień Bezpieczne zabawy zimą  zaprezentowanie bezpiecznego sposobu 

bawienia się w czasie zimy na dworze 

 uświadomienie dzieciom zagrożenia 

płynącego z niewłaściwych zabaw zimą 

na śniegu i lodzie 

styczeń Bezpieczeństwo w kontakcie 

z dorosłymi oraz 

bezpieczeństwo w Internecie 

 uświadomienie dzieciom, że nie każdy 

dorosły może być przyjazny, 

 kształtowanie postawy umiejętnego 

ograniczania zaufania do obcych, 

 wykazywanie asertywnej postawy 

wobec osób nieznanych, 

 uświadomienie komu i w jakich 

okolicznościach można podać swoje 

dane osobowe 

luty ABC udzielenia pierwszej 

pomocy 
  

 co zrobić w sytuacji oparzenia? 

 spotkanie z lekarzem, 

ratownikiem medycznym 

 przygotowanie plakatów 

propagujących udzielanie 

pierwszej pomocy 

 

marzec Wizyta w grupach 

przedszkolnych 
 odwiedzenie grup przedszkolnych 

 zaśpiewanie piosenek o numerach 

alarmowych 

 przeczytanie przez uczniów opowiadań 

dotyczących bezpieczeństwa dla 

młodszych koleżanek i kolegów 

 zaprezentowanie plakatów 
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przygotowanych przez uczniów  

kwiecień Bezpieczne zabawy na 

świeżym powietrzu. 
 bezpieczna jazda na rowerze, rolkach, 

wrotkach, hulajnodze, deskorolce, 

 zasady bezpiecznej jazdy: wyposażenie 

roweru, sygnał dźwiękowy, hamulec, 

lampa, światła odblaskowe 

 zasady bezpiecznego korzystania z 

kąpieli słonecznych i wodnych (skutki 

długotrwałego przebywania na słońcu; 

zasady bezpiecznej kąpieli i 

wypoczynku na basenie, nad jeziorem, 

rzeką, stawem) - pogadanka przed 

wakacjami 

 spotkanie z ratownikiem medycznym 

lub ratownikiem wodnym 

 

maj Poznanie pracy strażaka  przypomnienie piosenek o numerach 

alarmowych 

 przypomnienie wierszy dotyczących 

bezpieczeństwa 

 spotkanie ze strażakami 

 wycieczka do straży pożarnej 

 

 

czerwiec Podsumowanie programu  zaprezentowanie prac plastycznych na 

szkolnej gazetce 

 zaproszenie gości na występ artystyczny 

na podsumowanie programu 

 wspólne śpiewanie piosenek o numerach 

alarmowych 

 

Ewaluacja  

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:  

 - analizę postępów uczniów i klasy  

 - rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami.  

Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować 

metody pracy.   

  

Spodziewane efekty  

Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i 

możliwości  
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Przewidywane efekty programu: 

Uczniowie: 

 zapoznają się z  sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia, wdrożenie do 

unikania zagrożeniom 

 poznają pracę strażaka, lekarza, policjanta 

 potrafią  wezwać pomoc wybierając numery alarmowe  

 dostrzegają potrzebę dbania o własne zdrowie oraz zdrowie innych 

 wiedzą kogo mogą poprosić o pomoc w sytuacji zagrożenia 

 potrafią sformułować prawidłowy komunikat dotyczący pożaru lub wypadku i 

przekazać go telefonicznie, 

 poznają ABC pierwszej pomocy, potrafią wezwać pogotowie ratunkowe i udzielić 

informacji o poszkodowanym, 

 wiedzą co powinno znajdować się w apteczce i do czego można wykorzystać jej 

wyposażenie. 

  

Wpływ na pracę szkoły:  

 podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły 

 kształtowanie wiedzy oraz umiejętności uczniów w zakresie zachowania się w 

sytuacjach  wystąpienia zagrożenia. 

 indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów  

 budowanie  pozytywnego  wizerunku  szkoły  wśród  uczniów  i  rodziców,  jako  

placówki zorientowanej na potrzeby uczniów 

 

PODSUMOWANIE 

        Edukacja w zakresie bezpieczeństwa stanowi bardzo ważny filar w dzisiejszych 

czasach. Celem innowacji jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich 

wiedzy oraz umiejętności zachowania się w sytuacjach  wystąpienia zagrożenia.  

 

 


