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Cele zajęć
• �Zapoznawanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń energetycznych.
• �Rozwijanie umiejętności zachowania się w czasie burzy.
• �Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia prądem. 

Przewidywane osiągnięcia
Uczeń:
• �Wymienia urządzenia i instalacje elektryczne stanowiące zagrożenie w terenie.
• �Określa sposoby zachowania się w przypadku zagrożeń.
• �Opisuje zasady korzystania z urządzeń elektrycznych na campingu i polu namiotowym.
• �Opisuje zasady postępowania w przypadku porażenia prądem.
• �Wyjaśnia, w jaki sposób zachowywać się podczas burzy.

Metody i formy pracy
• �Rozmowa kierowana, pogadanka, dyskusja, burza mózgów, działania praktyczne.
• Praca indywidualna, grupowa i zbiorowa.

Materiały pomocnicze
• Kartki rysunkowe.

Przebieg zajęć

CZęść wstęPna
1.�Porozmawiaj z dziećmi o tym, gdzie można wyjechać na wakacje.
2.�Poproś o wypowiedzi dotyczące ich planów związanych z pobytem na wakacjach. 

CZęść główna
Niebezpieczne urządzenia energetyczne
1.�Zapytaj uczniów, jakie zabawy planują w czasie wakacji.
2.� Poprowadź krótką dyskusję na temat: Jakie mogą być niebezpieczeństwa związane z pobytem we 

wskazanych miejscach? 
3.  Napisz na tablicy pytanie: Jakie urządzenia i instalacje energetyczne stanowiące zagrożenie mogą 

występować w miejscu pobytu na wakacjach? 
•  Podziel uczniów na 4 grupy i poleć narysowanie niebezpiecznych urządzeń energetycznych, które 

mogą występować w wybranych miejscach. 
I grupa  
Zabawy na podwórku na wsi. 
II grupa  
Zabawy na polu namiotowym nad jeziorem. 
III grupa  
Zabawy na terenie ośrodka wypoczynkowego. 
IV grupa  
Zabawy na osiedlu mieszkaniowym w mieście. 
• Zaproś wybrane osoby z każdej grupy do zaprezentowania wyników pracy zespołu. 
• Zwróć uwagę na te urządzenia, które najczęściej pojawiały się w pracach. 
• Uzupełnij listę, zwracając uwagę na linie i urządzenia wysokiego, średniego i niskiego napięcia, 
budynki i słupy z transformatorami, uszkodzone i niebezpieczne przewody i gniazdka elektryczne 
oraz prowizoryczne instalacje. 

TemaT 5 Bezpieczne wakacje
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ZAŁĄCZNIK XII i XIII

Burzę zapowiadają potężne chmury kłębiaste, w których jest dużo elektrycznych ładunków. Widać 
je podczas uderzenia piorunów, czyli przepływu prądu między chmurami albo między chmurą  
a   ziemią. PIORUNY to wyładowania elektryczne. Wyglądają jak rozgałęzione iskry między chmurami 
a  ziemią. Towarzyszy im grzmot – huk. Pioruny szukają najkrótszej drogi między chmurą a ziemią. 
Najczęściej uderzają w wysokie wieżowce, strzeliste wieże kościołów, szczyty górskie, wysokie 
drzewa na otwartym terenie. Od uderzenia piorunów zdarzają się pożary budynków i drzew. 

4.��Poprowadź rozmowę na temat zagrożeń wynikających z przebywania i zabaw w pobliżu tych urzą-
dzeń. 
• Przebywanie w pobliżu zerwanej linii energetycznej. 
• Łatwo dostępny, niezabezpieczony transformator. 
• Leżące na ziemi przewody doprowadzające zasilanie do maszyn. 
• Prowizorycznie wykonane instalacje zasilające domki letniskowe. 
•  Ogólnie dostępne gniazdka sieciowe na polach namiotowych. Często bywają uszkodzone z powo-

du nieumiejętnego wyciągania wtyczek.
5.��Wyjaśnij dzieciom:

• Jak należy zachować się, jeżeli zauważą przewód elektryczny nisko wiszący lub zerwany  
  i dotykający ziemi? 
• �Których miejsc szczególnie powinny unikać i nie bawić się w ich pobliżu? 

– Zwróć uwagę na transformatory i zakaz wspinania się na słupy energetyczne. 
 • �Jakich zabaw powinny unikać w pobliżu linii energetycznych? 

– Nie rzucać żadnych przedmiotów na przewody elektryczne.  
– Nie puszczać latawca w pobliżu linii energetycznych, ponieważ może zaczepić się na przewodach. 
– Nie łowić ryb w pobliżu linii energetycznych. 

6.� Poproś dzieci o wykonanie projektów znaków ostrzegających o niebezpieczeństwie porażenia prą-
dem. Dokonaj oceny prac i najciekawsze zawieś na tablicy. Przykładowe hasła zawieś w widocznym 
miejscu klasy. 

Niebezpieczne burze i pioruny
7.��Wyjaśnij dzieciom w prosty sposób, jak powstaje burza i zwróć uwagę na podobieństwo z elektrycz-

nością.

8.��Poproś o wypowiedzi na temat ich dotychczasowych doświadczeń związanych z występowaniem burzy.
9.� Omów z dziećmi sposoby zachowania się podczas burzy w różnych sytuacjach. 

 Poproś o dokończenie zdań:
– Jestem w parku lub lesie. Słychać nadciągającą burzę. Muszę…
– Gram z kolegami w piłkę na łące i zobaczyłem, że nadciąga burza. Powinienem…
– Bardzo miło w ten upalny dzień pływać w basenie, ale nagle zachmurzyło się i będzie burza. Muszę…
– Wyszliśmy na spacer w góry i nagle nadciąga burza. Teraz musimy…

10.� Zapoznaj dzieci z zasadami postępowania w przypadku porażenia prądem lub piorunem.
• Nie dotykaj porażonego, zanim nie odłączysz prądu elektrycznego.
• Sprawdź, czy poszkodowany oddycha i jest z nim kontakt.
• Wezwij pomoc.
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CZęść końCowa
Podsumuj zajęcia, prosząc o krótkie wypowiedzi na zadane pytania:
– Jakie urządzenia i instalacje energetyczne mogą nam zagrażać w czasie wakacji?
– Gdzie nie wolno się bawić?
– Gdzie najbezpieczniej rozbić namiot?
– Jak zachować się podczas burzy?
– Jak zachować się w sytuacji porażenia prądem?

Niewłaściwe postępowanie i obsłu-
ga urządzeń elektrycznych wiąże się 
z wieloma zagrożeniami dla człowieka 
i środowiska. Może spowodować pora-
żenie prądem, awarie i pożary oraz spo-
wodować przerwę w dostawie prądu 
elektrycznego do odbiorców.
W Polsce liczba wypadków śmiertelnych 
spowodowanych niewłaściwym postę-
powaniem i obsługą urządzeń zasila-
nych elektrycznością jest o wiele wyż-
sza niż w innych uprzemysłowionych  
państwach europejskich. Jedną z przy-
czyn jest niedostateczna wiedza o wy-
stępowaniu zagrożeń.
Prąd elektryczny może na człowieka 
oddziaływać bezpośrednio, czyli jako 
porażenie prądem elektrycznym. Na-
stępuje to w sytuacji, gdy przez ciało 
człowieka popłynie prąd. Wywołuje on 
wiele zmian fizycznych, chemicznych 
i biologicznych w organizmie czło-
wieka. Zakłóca działanie układu ner-
wowego, co powoduje uczucie bólu,  

kurcze mięśni, zatrzymanie oddechu 
i zaburzenia krążenia krwi. Występują 
również zaburzenia widzenia, słuchu 
i równowagi. 
Główną przyczyną śmierci w wyniku 
porażenia prądem elektrycznym jest 
niewydolność serca lub uduszenie. 
Każdy organizm reaguje inaczej i to, 
co może spowodować u jednego czło-
wieka poważne, choć nie śmiertelne 
obrażenia, dla innego może okazać się 
przyczyną śmierci.

Porażenie prądem może wystąpić po 
zetknięciu się bezpośrednim człowieka 
z instalacją elektryczną, która ma uszko-
dzoną izolację. Może też nastąpić po 
dotknięciu do różnych urządzeń, które 
nie są odbiornikami energii elektrycznej. 
Często nieodpowiedzialni ludzie w celu 
wykonania uziemienia wykonują pro-
wizoryczną instalację, podłączając 
kabel uziemienia do instalacji wodnej 
lub centralnego ogrzewania. Wówczas 

dotknięcie do kranu lub kaloryfera może 
powodować „kopnięcie” prądem elek-
trycznym. Podobne prowizorki mogą być  
wykonane na polach namiotowych  
przez nieodpowiedzialnych wczaso-
wiczów, a także przez rolników przy 
dołączaniu maszyn rolniczych (np. 
młocarnia). Zdarza się też wadliwa bu-
dowa urządzeń domowych (np. pralka), 
wtedy dotknięcie do metalowej obu-
dowy może spowodować porażenie.  
W sytuacji, kiedy jest niewłaściwa izo-
lacja w urządzeniach elektrycznych, 
może nastąpić zwarcie, iskrzenie lub 
nadmierne nagrzewanie się. Może to 
być przyczyną pożaru. Prąd elektryczny 
powoduje skurcze mięśni. Z tego po-
wodu, mimo że porażony chce puścić 
przewód, nie może tego wykonać, lecz 
zaciska go jeszcze bardziej. Dlatego 
ważne jest wyłączenie zasilania prądem 
w pomieszczeniu.

Informacje pomocnicze ZAŁĄCZNIK XIV

Praca domowa
• Zapisz na kartce lub w innej formie:
Zasady zachowania w sytuacjach niebezpiecznych podczas przebywania 
w pobliżu urządzeń energetycznych i podczas burzy.

Pomysł na działania dodatkowe
Podziel uczniów na grupy po 3-4 osoby. Zaproponuj, aby każda grupa ułożyła scenariusz do scenki teatral-
nej na temat bezpiecznych wakacji, zagrożeń związanych z przebywaniem w pobliżu urządzeń energetycz-
nych i zachowania podczas burzy. Przydziel role. Po odegraniu scenek przez uczniów wspólnie wybierzcie 
najlepiej przygotowaną i odegraną scenkę. Przeprowadź dyskusję, które zachowanie bohaterów poszcze-
gólnych scenek było właściwe, a które nie i dlaczego.

autor pomysłu: Sylwia Linek, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy
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ZaŁĄCZNIK XII Przykładowe hasła
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ZaŁĄCZNIK XIII znaki ostrzegawcze, informacyjne, nakazu i zakazu

Znaki ostrzegawcze Znaki zakazu

Znaki nakazu Znaki informacyjne
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ZaŁĄCZNIK XIV

Jak postępować w przypadku porażenia prądem?

1.  Spowodować uwolnienie porażonego – nie dotykając go – spod działania prądu 
elektrycznego: 
• wyłączyć zasilanie (bezpieczniki); 
• odciągnąć porażonego w bezpieczne miejsce.

2.  Sprawdzić pierwsze skutki porażenia: 
• czy porażony oddycha; 
• czy zachowuje kontakt słowny, wzrokowy i ruchowy; 
• wezwać pomoc.

3. W przypadku oparzeń prądem nie wykonywać żadnych zabiegów, czekać na specjalistę.

4.  Jeżeli pomieszczenie jest mokre, stanąć na suchym izolowanym podłożu, jak  
np. drewno, guma, plastik.

Porażenie prądem wysokiego napięcia  
w większości przypadków kończy się śmiertelnie!

•  Łuk elektryczny może przeskakiwać jak piorun. 
•  NIE zbliżaj się do miejsca, w którym zauważyłeś zerwanie  

linii wysokiego napięcia. 
•  NIE zbliżaj się do ofiary. 
• WEZWIJ służby ratownicze.

Podczas burzy
•  Porażenie może nastąpić w wyniku wyładowań atmosferycznych. 
•  Piorun kierując się do ziemi wybiera najbliższy wysoki punkt. 
•  Nie wolno chować się w czasie burzy pod drzewa,  

przebywać w lesie. 
•  Jeżeli znajdujesz się na łące, najlepiej położyć się  

w najniższym jej punkcie. 
•  Nie należy w czasie burzy pływać łodzią czy żaglówką. 
•  Pamiętaj, że woda jest dobrym przewodnikiem prądu. 
• NIE pływaj w czasie burzy.

Pamiętaj!

• NIE wolno bawić się w pobliżu linii wysokiego i niskiego napięcia. 
•  NIE wolno wchodzić na słupy energetyczne i do pomieszczeń 

z transformatorami.


