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Scenariusz 3 

 

Temat: Przypomnienie i poznanie nowych znaków drogowych 

dotyczących pieszych – znaki  ostrzegawcze. 
Cel zajęć:  

Uświadomienie dzieciom obowiązku przestrzegania znaków ostrzegawczych:           

kształcenie pamięci, 

utrwalanie poznanych zasad ruchu drogowego. 

 

Przebieg zajęć: 

1.Prezentowanie różnych znaków przez nauczyciela  

Omówienie ich kształtu, kolorystyki, znaczenia. 

Jaki kształt mają znaki? 

W jakich są kolorach? 

Gdzie ustawiamy znaki drogowe? 

W jakim celu je ustawiamy? 

Komu służą? 

Jakie znacie zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię? 

2.Spacer do najbliższego skrzyżowania. Omawianie znaków drogowych znajdujących się 

na trasie wycieczki.   

 

3.Zajęcia w klasie. Na tablicy wisi plansza ze znakami drogowymi (znaki ostrzegawcze, 

zakazu, nakazu, informacyjne) 

Przypomnienie wiadomości, które dzieci zdobyły na wycieczce.  

Pogadanka o konieczności oznakowania dróg (przypomnienie informacji o ruchu 

swobodnym i uporządkowanym, podkreślenie poprawy bezpieczeństwa dzięki 

oznakowaniu dróg). 

Wypowiedzi dzieci o skutkach lekceważenia znaków drogowych przez kierujących 

pojazdami i pieszych. 

 

4.Pokazanie tablic ze znakami ostrzegawczymi, zakazu, nakazu i informacyjnymi. 

Uczniowie omawiają zasady podziału znaków drogowych, zwracają uwagę na kształt, 

kolor tła i obwódki oraz rysunków poszczególnych grup znaków.  

5.Zapoznanie z nazwą - znaki ostrzegawcze 

 

Trójkąty żółte z brzegiem czerwonym, 

          Z rysunkiem czarnym jak pióra kawcze, 

         Mówią: „Uważaj na mój rysunek!”, 

         Bo to są ZNAKI OSTRZEGAWCZE 

 

Informacja nauczyciela:  

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może 

występować niebezpieczeństwo albo przeszkody. Znaki te zobowiązują uczestników ruchu 

drogowego do zachowania szczególnej ostrożności, a kierujących pojazdami także do 

zmniejszania prędkości. 

6.Przypomnienie uczniom poznanych znaków ostrzegawczych i zapoznanie z nowymi 

wybranymi znakami ostrzegawczymi. Powtórzenie z klasy pierwszej. 
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Znak A – 16 „przejście dla pieszych”  

ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych 

 

 

 

 

 

Znak A-17 „dzieci” ostrzega o miejscu na drodze 

szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub 

o bliskości takiego miejsca 

 

 

Znak A – 29 „sygnały świetlne” ostrzega  

o miejscu, w którym ruch jest kierowany  

za pomocą sygnalizacji świetlnej   
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Znak A – 18b „zwierzęta dzikie”  

ostrzega o możliwości napotkania na drodze 

zwierząt. 

 

 

Poznanie nowych znaków ostrzegawczych: 

 

 

Znak A – 1 „niebezpieczny zakręt w prawo” 

ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku 

wskazanym na znaku. 

 

Znak A – 4 „niebezpieczny zakręt – pierwszy w lewo” 

ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy  

jest wskazany na znaku. 
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Znak A – 6c „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną 

występującą po lewej stronie” ostrzega o skrzyżowaniu 

z drogą podporządkowaną występującą po stronie 

wskazanej na znaku. 

 

 

Znak A – 7 „ustąp pierwszeństwa” ostrzega  

o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. 

Umieszcza się przed torowiskiem pojazdów  

szynowych lub innych miejscach przecinania  

się kierunków ruchu. 

 

Znak A – 9 „przejazd kolejowy z zaporami”  

ostrzega o przejeździe kolejowym  

wyposażonym w zapory lub pół zapory. 
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Znak A – 10 „przejazd kolejowy bez zapór” 

ostrzega nas o przejeździe nie wyposażonym  

w zapory ani w pół zapory. 

 

   

Znak A – 12a „zwężenie jezdni – dwustronne” ostrzega 

o zwężeniu jezdni  po stronie wskazanej na znaku,  

które może powodować utrudnienie ruchu. 

 

Znak A – 12b „zwężenie jezdni - prawostronne” ostrzega 

o zwężeniu jezdni  po stronie wskazanej na znaku,  

które może powodować utrudnienie ruchu. 
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Znak A – 14 „roboty na drodze” ostrzega nas 

o robotach prowadzonych na drodze. 

 

 

Znak A – 15 „śliska jezdnia” ostrzega o możliwości  

poślizgu pojazdu spowodowaną w szczególności 

zmianą nawierzchni jezdni, stałym albo 

okresowym jej zawilgoceniem. 

 

Znak A – 24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, którym  

rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię 

lub przez nią przejeżdżają.  
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Rozwiązanie karty pracy nr 1. Uzupełnienie karty pracy nr 2.   

7.Podsumowanie. Sprawdzenie znajomości poznanych znaków 

ostrzegawczych. Każdy uczeń otrzymuje jeden znak ostrzegawczy 

i wyjaśnia jego znaczenie. 

Jakie zagrożenia czyhają na nas na ulicy? ( różnego rodzaju wypadki ) 

Jak należy zachowywać się na ulicy podczas wycieczki? ( bezwzględnie słuchać poleceń 

nauczyciela ) 

 

8.Zadanie pracy domowej: Narysuj na kartonie A4 ostrzegawcze znaki 

drogowe, jakie spotykasz w drodze do szkoły. 
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