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ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 

 
Bezpiecznie w szkole i na drodze 
 
NaCoBeZu 

 wyjaśniam, jak zapobiegać wypadkom w szkole 

 znam znaki bezpieczeństwa: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, ewakuacyjne, 

ochrony przeciwpożarowej 

 znam zasady postępowania podczas pożaru 

 wiem gdzie znajduje się droga ewakuacyjna w szkole 

 znam terminy: droga, chodnik, droga rowerowa, jezdnia, torowisko, pas ruchu, autostrada, 

droga ekspresowa i ogólnodostępna, droga twarda i gruntowa ,przejście dla pieszych, 

sygnalizator 

 znam znaki drogowe ważne dla pieszych i stosuję się do informacji przekazywanych przez 

znaki drogowe 

 omawiam zasady  przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych z sygnalizacją 

świetlną i bez niej 

 wskazuję sytuacje zagrażające bezpieczeństwu pieszego na przejściu dla pieszych  

 omawiam  różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym 

 wiem, z jakimi zagrożeniami na drodze mogą się zetknąć piesi w obszarze 

niezabudowanym 

 analizuję, jak noszenie odblasków wpływa na widoczność pieszych na drodze 

 wskazuję, na jakich częściach ubrania pieszego należy umieścić odblaski, aby był on 

widoczny po zmroku na drodze 

 podaję najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych 

 znam zasady właściwego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej 

 potrafię czytać  rozkład jazdy 

 planuję i wyznaczam trasę wycieczki, uwzględniając atrakcje turystyczne,  podaję w 

przewodniku informację o każdym z miejsc wartych odwiedzenia (podczas Zielonej Szkoły) 

 

 

Rowerzysta na drodze 
 
NaCoBeZu 

 wymieniam warunki niezbędne do zdobycia karty rowerowej 

 zdobywam kartę rowerową (wymaganie na ocenę bardzo dobrą) 

 wyjaśniam zasady działania i funkcjonowania poszczególnych układów w rowerze 

 potrafię przygotować  rower do jazdy 

 znam i stosuję zasady poruszania się rowerzysty po drodze rowerowej, chodniku i jezdni 

 znam znaki drogowe i stosuje się do nich  

 omawiam właściwy sposób wykonania manewrów wymijania, omijania, wyprzedzania 

i zawracania 

 wykonuję manewry wymijania, omijania, wyprzedzania , zawracania, skrętu w lewo i prawo 

 wymieniam  miejsca i sytuacje, w których obowiązuje zakaz wyprzedzania i zawracania 
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 znam terminy: pojazd uprzywilejowany, skrzyżowanie równorzędne, skrzyżowanie z drogą 

z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną,  

skrzyżowanie o ruchu okrężnym 

 stosuję w praktyce zasady obowiązujące na różnych skrzyżowaniach 

 wymieniam i omawiam najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem rowerzystów 

 wypowiadam się na temat zasady ograniczonego zaufania 

 

 

Zajęcia praktyczne, papier 
 
NaCoBeZu 

 organizuję miejsce pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami bhp 

 planuję swoją pracę 

 rozumiem znaczenie normalizacji w technice i w życiu codziennym 

 rozróżniam podstawowe surowce stosowane do wyrobu papieru  

 rozumiem pojęcie: surowiec, materiał, półfabrykat, wyrób gotowy 

 dobieram odpowiednie materiały do określonych potrzeb 

 dobieram odpowiednie narzędzia do obrabianego materiału, mierzę, rysuję, dzielę, formuję, 

łączę 

 rozumiem znaczenie oszczędnego gospodarowania materiałami 

 rozumiem znaczenie recyklingu 

 potrafię odczytać schemat i prosty rysunek techniczny 

 wykonuję prace wytwórcze z papieru 

 

Pierwsza Pomocy Przedmedyczna 
 
NaCoBeZu 

 wymieniam numery telefonów alarmowych 

 omawiam, jak należy zachować się na miejscu wypadku 

 potrafię założyć opatrunek na skaleczenie 

 potrafię usztywnić złamaną kończynę 


