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Scenariusz zajęć w świetlicy szkolnej 

 

Temat zajęć: Hałasowi powiedz stop, zdrowy będziesz cały rok  

Rodzaj zajęć: rozmowa kierowana połączona z zabawami ruchowymi 

Data:  

Czas zajęć: 40 min 

Prowadzący:  

Cele ogólne: 

 zapoznanie z różnorodnymi źródłami hałasu, 

 kształtowanie postawy odpowiedzialnooeci za swoje zdrowie, 

 wdrażanie do kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, 

 uświadomienie uczniom negatywnyego wpływu hałasu na samopoczucie człowieka, 

 kształtowanie cech motorycznych poprzez zabawy ruchowe, 

 kształtowanie współpracy z współćwiczącymi i umiejętności integrowania się. 

Metody: 

 słowna; 

 praktycznego działania. 

Formy: 

 grupowa, 

 indywidulana. 

Pomoce: 

 kartki A4, kredki. 

 

Przebieg zajęć:  

I Część wstępna 

1. Nauczyciel wita dzieci i przedstawiam im temat zajęć. 

II. Część główna 

1. Nauczyciel prezentuje krótką definicję hałasu. 

 Hałas obecnie istnieje wszędzie. Atakuje nas w domu, w szkole w pracy. W potocznym 

rozumieniu pod określeniem hałas rozumiemy dźwięki, głośną, zakłócającą spokój rozmowę 

lub muzykę, krzyki, głośny stuk, trzask, odgłosy pracujących maszyn. Inaczej mówiąc, 

hałasem nazywamy dźwięki szkodliwe lub niepożądane dla zdrowia.  
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2. Źródła hałasu – krótka pogadanka na temat jednostki natężenia hałasu. Decybele (dB) są 

to umowne jednostki, w których określa się natężenie dźwięku. Hałas powyżej 85 dB jest 

szkodliwy dla zdrowia 

Wybrane źródła hałasu Wpływ hałasu na zdrowie 

krzyki i piski dzieci, może spowodować utratę słuchu 

trzaskanie drzwiami przeszkadza w spokojnym śnie 

głośna muzyka osłabia koncentrację 

silniki samochodowe i innych urządzeń 

mechanicznych 

wyzwala agresję 

dyskoteki, koncerty tłumi słyszalność mowy 

 

3. Nauczyciel pyta dzieci, jakie źródła halasu występują w świetlicy szkolnej?  Wspólna 

dyskusja nt. tego, co możemy zrobić, żeby zapobiegać hałasowi (nauczyciel zapisuje 

pomysły). 

4. Zabawa ruchowa „Czy potrafimy być cicho”. Dzieci: 

 wstają po cichu z dywanu, 

 chodzą cicho po dywanie, 

 biorą po cichu zabawkę z półki i odkładają ją na miejsce, 

 siadają cicho na dywanie. 

5. Praca w grupach – uczniowie wykonują plakat „Hałas - cisza”  

III. Część końcowa 

Nauczyciel dziękuje dzieciom za udział w zajęciach. Wszyscy porządkują swoje miejsce 

pracy. 

 

 


