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Tytuł lekcji
Rozpoznawanie znaków drogowych

Cele

poznanie znaków drogowych,

podział znaków drogowych na ostrzegawcze, informacyjne, nakazu, zakazu,

poznanie zasad ruchu drogowego.

Metody pracy
dyskusja, metoda ćwiczebna, metoda realizacji zadań, gra edukacyjna.

Formy pracy
a. indywidualna, b. grupowa, c. zbiorowa.

Środki dydaktyczne
tablica multimedialna, kolorowe kartki – niebieskie, żółte, czerwone, gra edukacyjna,
kostki do gry, fiszka poszukująca.

Opis przebiegu zajęć/lekcji
1. Nauczyciel prowadzi dyskusję z uczniami na temat znanych im zasad ruchu
drogowego.
2. Na tablicy multimedialnej przedstawione są różne znaki drogowe. Uczniowie
pracują w grupach. Dostają kartę ze znakami drogowymi, które wycinają
i przyklejają w odpowiednie miejsce (kartka niebieska oznacza znaki informacyjne,
duże czerwone koło to znaki zakazu, żółty trójkąt to znaki ostrzegawcze, niebieskie
koło to znaki nakazu).
3. Uczniowie utrwalają zdobyte wiadomości, grając w samodzielnie stworzoną grę
edukacyjną – dostają plansze, na których w dowolnym miejscu przyklejają wybrane
znaki drogowe dotyczące pieszych. Rodzaj znaku wskazuje odpowiedni ruch (znak
ostrzegawczy – 1 krok do tyłu, znak informacyjny – dodatkowy rzut, znak zakazu –
utrata kolejki).
4. Podsumowaniem zajęć jest spacer z fiszką poszukującą. Uczniowie wybierają się
na spacer po najbliższej okolicy, zwracając szczególną uwagę na znaki, które mijają.
Odnotowują na swojej fiszce ilość zauważonych znaków. Po powrocie następuje
podsumowanie i wskazanie, których znaków udało się zaobserwować najwięcej.

Komentarz metodyczny
Do przeprowadzenia zajęć potrzebna jest tablica multimedialna. Podczas spaceru
z fiszką poszukującą należy dać dzieciom podkładki, żeby wygodniej było im
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odnotowywać zauważone znaki. Do gry edukacyjnej potrzebne są kostki do gry,
pionki dzieci zorganizować mogą same (np. gumka do mazania, temperówka).
Warto wypisać na tablicy zasady gry – które pole oznacza jaki ruch. Dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podczas spaceru powinny iść
w pierwszej parze, tak żeby tłum dzieci nie utrudniał im obserwacji.

