
Propozycje ćwiczeń w przechodzeniu przez jezdnie 

 

 

1. Ćwiczenia w przechodzeniu na pasach przejścia przez jezdnię dwukierunkową. 
 

Wytyczanie przejścia dla pieszych na odcinku prostym drogi (cztery pachołki, kosze lub 

inne stabilne przedmioty łatwe do przeniesienia, biała kreda lub dwie długie, białe taśmy oraz 

co najmniej pięć krótkich, białych taśm do wytyczenia pasów przejścia). 

 
 

 

• Przypomnienie zasad przechodzenia przez jezdnię na jezdni dwukierunkowej. 

• Pokaz nauczyciela przechodzenia przez jezdnię (omówienie poszczególnych czynności). 

• Zademonstrowanie przez każde dziecko sposobu przechodzenia przez jezdnię. 
• Wspólne ocenianie umiejętności dzieci przechodzenia przez jezdnię. 
• Podsumowanie ćwiczenia.  

 

Ważne 

 
Ćwiczenie to można modyfikować, włączając dodatkowe elementy, np. dotyczące oceny 

czasu przejścia przez jezdnię; porównywania odcinka trasy przejścia dziecka prostopadle 

idącego do przeciwległej jezdni z trasą innego dziecka idącego po skosie.  

 

 

 

 

 

 



2. Ćwiczenia w przechodzeniu na pasach przejścia na drodze z dwoma jezdniami. 

 
Wytyczanie przejścia dla pieszych na odcinku prostym drogi (cztery pachołki, kosze lub 

inne stabilne przedmioty łatwe do przeniesienia, biała kreda lub dwie długie, białe taśmy oraz 

co najmniej osiem krótkich, białych taśm do wytyczenia pasów przejścia, dwa szkolne 

materace do ćwiczeń gimnastycznych). 

 

 
• Przypomnienie zasad przechodzenia po pasach przejścia na drodze z dwoma jezdniami  

(z wysepką). 
• Pokaz nauczyciela przechodzenia przez jezdnię (omówienie poszczególnych czynności). 

• Zademonstrowanie przez każde dziecko sposobu przechodzenia przez jezdnię. 
• Wspólne ocenianie umiejętności dzieci przechodzenia przez jezdnię.  
• Podsumowanie ćwiczenia.  

 

 

Ważne 
 

W ramach tego ćwiczenia istotne jest, aby dzieci wiedziały, że na drodze z dwoma jezdniami 

z wysepką przejście przez każdą jezdnię traktowane jest odrębnie. Dziecko ponownie musi 

wykonać te same czynności przed wejściem na drugie wytyczone przejście. Przy czym w tym 

wypadku najpierw będzie spoglądać w prawo, a nie w lewo – w kierunku, z którego może się 
spodziewać nadjeżdżających pojazdów.  

 

 



 
3. Ćwiczenie w określaniu miejsca widoczności drogi.  

 

Wytyczanie odcinka prostego drogi (cztery pachołki, kosze lub inne stabilne przedmioty 

łatwe do przeniesienia, biała kreda lub dwie długie, białe taśmy oraz dwa kozły gimnastyczne, 

skrzynie). Można poprosić kilkoro dzieci, aby imitowały dwie przeszkody, np. samochody 

stojące na chodniku lub dwie przeszkody, stosując technikę gier darmowych.  

 

 
• Przypomnienie zasad przechodzenia przez jezdnię dwukierunkową oraz jednokierunkową. 
•  Poinformowanie dzieci przez nauczyciela, że przedstawiona sytuacja ma miejsce na 

drodze osiedlowej. Na chodnikach są zaparkowane samochody. Nie ma wytyczonych przejść 
dla pieszych. 

• Analizowanie przedstawionej sytuacji z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych. 

• Ustalanie, jak postąpić w przedstawionej sytuacji, gdy trzeba przejść na drugą stronę 
drogi.  

• Określanie miejsca, z którego jest widoczna droga.  

• Każde dziecko bierze udział w ustalaniu miejsca, z którego można prowadzić obserwację  
drogi przed wejściem na jezdnię spomiędzy zaparkowanych samochodów lub innej 

przeszkody.  

• Dzieci wymieniają się swoimi spostrzeżeniami.  

• Podsumowanie ćwiczenia – wyciągnięcie wniosków przez dzieci.  

 

Ważne 
W wypadku tego ćwiczenia dzieci powinny dojść do wniosków, że nagłe wejście lub 

wbiegnięcie na jezdnię uniemożliwia obserwację drogi. Przed każdym wejściem na 

jezdnię trzeba mieć dobrą widoczność, aby widzieć poruszające się po niej pojazdy lub 

inne przeszkody.  


