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1. Wstęp 

 
 
 
 
 

‘Walka z hałasem’ to temat bardzo trudny, szczególnie w aspekcie zagospodarowania 

przerw międzylekcyjnych,   oraz  aktualny w naszej szkole, czyli w SP nr 61. W  trakcie Rad 

Pedagogicznych, które odbywały się w pierwszym semestrze roku szkolnego 2004/2005, 

Dyrekcja Szkoły oraz inni pracownicy niejednokrotnie  wskazywali na potrzebę 

zintensyfikowania działań, zmierzających do wyciszenia zachowania uczniów podczas 

przerw, albowiem niepożądane zjawisko hałasu nasiliło się w ostatnim czasie. W związku z 

tym  zaistniała pilna konieczność podjęcia działań w celu  zminimalizowania tego problemu. 

Mam oczywiście świadomość tego, że hałasu wytwarzanego na przerwie szkolnej nie 

da się całkowicie wyeliminować.  Uczniowie spędzają w szkole kilka godzin, głównie w 

pozycji siedzącej, często w bezruchu i skupieniu. Podczas przerwy muszą odreagować 

zmęczenie i znużenie, spowodowane długotrwałą pracą umysłową w pozycji statycznej. 

Objawia się to zarówno w ekspresji fizycznej jak i  werbalnej.  

Sądzę jednak, że wyjaśnienie dzieciom skutków nieustannego „bombardowania” uszu 

głośnymi dźwiękami, może  znacząco wpłynąć na zmianę w ich zachowaniu, szczególnie na 

bardziej refleksyjne podejście do tego, co ich otacza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2. Założenia 

 
1. Programem zostaną objęci  uczniowie  klas IV – VI  SP nr 61  

2. Przy realizacji programu będą pomagać: 

• Samorząd szkolny 

• pielęgniarka 

• pracownik Urzędu Miejskiego Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

• słuchacze II roku biblioterapii Studium Kształcenia Animatorów Kultury  
i Bibliotekarzy we Wrocławiu.         

 
 

 

3. Cel główny 

         Obniżenie poziomu hałasu w szkole, szczególnie podczas przerw międzylekcyjnych. 

 

 

4. Cele szczegółowe 

1. Uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie psychiczne 

człowieka,  a szczególnie na funkcjonowanie systemu nerwowego. 

2. Zachęcenie uczniów do eliminowania nadmiernych źródeł hałasu w najbliższym 

otoczeniu. 

3. Wyrobienie w uczniach umiejętności oceniania wpływu hałasu na samopoczucie.   

4. Zapobieganie występowaniu  przemocy i agresji fizycznej oraz słownej, które 

wywoływane są często rozdrażnieniem, na skutek odbierania nadmiernych  bodźców  

słuchowych. 

5.  Popularyzacja zasad ‘zdrowej’ rywalizacji pomiędzy klasami. 

6. Doskonalenie pracy uczniów w grupie. 
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5. Harmonogram działań 

W tygodniu poprzedzającym akcję  : 

• uczniowie na godzinach wychowawczych  zostaną wprowadzeni w problematykę 

zagrożeń wynikających z hałasu, będą pracować pod kierunkiem wychowawców klas, 

w oparciu o scenariusz zajęć,  napisany  przez autorkę programu. 

•  otrzymają zadanie domowe w postaci karty pracy, które powinno uwrażliwi ć ich na  

rodzaje i intensywność dźwięków, występujących w ich otoczeniu ( patrz: załącznik 

nr 1 ).  

• na lekcjach języka polskiego uczniowie w grupach będą układać hasła dotyczące  

uciążliwości  hałasu i możliwości jego zmniejszenia. 

• uczniowie klas IV – VI zostaną poproszeni o przyniesienie do szkoły niepotrzebnych 

czasopism, komiksów, opowiadań w celu zorganizowania na korytarzach  „Kącików 

czytelniczych”.   

• uczniowie poproszeni także zostaną  o przyniesienie swoich zbiorów, 

dokumentujących zainteresowania i pasje kolekcjonerskie,  którymi chcieliby się 

pochwalić przed kolegami i pracownikami szkoły.     

 

 

4.04.2005   –   poniedziałek 

Hasło dnia – „Jeżeli zdrowym chcesz być, to w ciszy powinieneś żyć!” 

 
1. Apel rozpoczynający akcję: 

• poinformowanie uczniów o celach programu i czasie jego trwania  

• zapoznanie ze szczegółowym harmonogramem  

• omówienie zasad akcji mającej na celu  uspokojenie uczniów w czasie przerw:  

dyżurujący nauczyciele będą w czasie przerw wspomagani przez 3-osobowe 

zespoły uczniów z klas szóstych ( na każdym piętrze po jednym zespole)  i  

wspólnie będą czuwać nad zachowaniem uczniów  przebywających na 

poszczególnych piętrach; za nieodpowiednie postawy, niepotrzebne krzyki, 

bieganie, trzaskanie drzwiami itp. będą wręczać , tak jak na meczu piłki 

nożnej, żółte i czerwone kartki; kartki będą na bieżąco liczone, a wyniki 

aktualizowane na  tablicy Samorządu. Dwie klasy, które zbiorą: najmniej i 
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najwięcej kartek  zostaną wyczytane na końcowym apelu; najlepsza klasa 

zostanie nagrodzona dyplomem i słodyczami. 

 

2. Uczniowie z zespołu redakcyjnego gazetki szkolnej „Na przerwie” przeprowadzają 

sondę wśród pracowników i uczniów  na temat możliwości i sposobów zredukowania 

hałasu w szkole. Wyniki sondy zostaną opracowane i wywieszone na tablicy 

Samorządu szkolnego. 

3. Konkurs międzyklasowy na najciekawszy plakat o tematyce związanej z 

występowaniem hałasu i sposobami jego eliminacji. Wyniki konkursu będą ogłoszone 

na apelu podsumowującym. 

4. Przedstawiciele klas IV – VI  spotykają się na dużej przerwie i  projektują ankietę na 

temat osobistych,  negatywnych doświadczeń wynikających z wpływu hałasu na 

samopoczucie i zdrowie ludzi oraz zwierząt. Chętni uczniowie deklarują 

przeprowadzenie ankiety  wśród  pięciu osób (rodzina, sąsiedzi, znajomi)  i 

przyniesienie  odpowiedzi   na  kolejne spotkanie,  na którym zostaną wyciągnięte 

wnioski oraz opracowane wyniki. 

5. Układanie puzzli na czas. 

6. Gra w szachy i warcaby. 

 

 

5.04.2005   -  wtorek 

Hasło dnia – „Nie krzycz, nie tup, nie hałasuj ! Nie trać na wrzeszczenie czasu!” 

 
 

1. Rozwieszenie plakatów wykonanych  w czasie  poniedziałkowych przerw  przez 

uczniów  poszczególnych klas. 

2. Przeprowadzenie konkursu przez  pielęgniarkę szkolną, pt. „Czyste uszy lepiej 

słyszą”. Wyniki zostaną ogłoszone w trakcie apelu podsumowującego. 

3. Zabawy zręcznościowe: 

      dla klas IV – VI : tenis stołowy, hula –hop, „zośka”. 

4. Turniej siłowania się na rękę. 

5. Uczenie robienia bransoletek z muliny. 
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6.04.2005    –   środa 

Hasło dnia – „Hałas, hałas to zła rzecz, niech odejdzie od nas precz !” 

 

1. Propagowanie muzyki relaksacyjnej, balladowej, instrumentalnej poprzez włączanie w 

czasie przerw odpowiednio dobranych utworów. Będzie można ich posłuchać w 

stołówce szkolnej.  Uczniowie będą mogli pląsać przy muzyce, wystukiwać rytm, albo 

cicho słuchać muzyki. 

2. Wyeksponowanie na terenie biblioteki szkolnej zbiorów  przyniesionych przez 

uczniów,  możliwość ich oglądania w  czasie przerw pomiędzy lekcjami oraz  

podyskutowania z kolekcjonerami na temat ich  hobby. 

3. W  czasie przerw akcja propagująca  przeróżne formy rozrywek umysłowych : 

krzyżówki ( także  angielskie i o tematyce przyrodniczej), szarady, rebusy, tangramy,  

zagadki angielskie, łamigłówki matematyczne.  

4. Wystawa zdjęć .  

5. Turniej szachowy. 

 

 

7.04.2005    –   czwartek 

 Hasło dnia – „ W ciszy mózg pracuje, a w hałasie eksploduje !” 

 
Zajęcia trwające 120 minut dla  klas od czwartej do szóstej zaprojektowane i prowadzone 
przez słuchaczy II roku biblioterapii Studium Kształcenia Animatorów Kultury             i 
Bibliotekarzy we Wrocławiu pod hasłem ,, Warsztaty w ciszy, warsztaty w hałasie” 
 
1. Spotkanie z hałasem   ( zabawa w trzy rzędy ) 

czas – około 10 minut 
miejsce – korytarz na parterze i na piętrze, 
uczestnicy – klasy IVa, IVb, Va razem z wychowawcami na jednym korytarzu, 
klasy Vb, VIa, VIb razem z wychowawcami na drugim korytarzu 
 

I rząd   -     wymyśla hasło (postać z bajki), 
II rząd   -    zagłusza, 
III rząd   -   odgaduje hasło (zabawa powtórzona trzykrotnie tak, by każda grupa pełniła  
                   określoną rolę         
 

Rozchodzimy się do sal, w każdej sali zajęcia prowadzi dwoje słuchaczy. 
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2. Warsztaty w ciszy  ( zajęcia w klasach ) 
 

czas – 70 minut, 
miejsce – w salach 
uczestnicy – poszczególne klasy wraz z wychowawcami jako uczestnikami zajęć 

 
a) Przywitanie się i przedstawienie – wykonanie wizytówek. 
b) Malowanie mandali inspirowanych muzyką. 
c) Tworzenie wierszyka – rozsypanka wyrazowa. 
d) Przygotowanie prezentacji wierszyka. 
e) Bajka terapeutyczna o hałasie i ciszy. 
f) Wymyślanie haseł do krzyżówki. 
g) Muzyczne inspiracje ruchowe. 

 
3. Spotkanie w ciszy   ( ponowne zajęcia na korytarzu ) 

 
czas – około 40 minut, 
miejsce – korytarze, 
uczestnicy – klasy jak w spotkaniu pierwszym 

 
a)  Prezentacja mandali. 
b) Zbiorowe deklamacje wierszyka. 
c) Rozwiązywanie krzyżówki na zasadzie zabawy w ruchomy „głuchy 

telefon”. 
 

 

 

            8.04.2005   –    piątek 

Hasło dnia – „Hałas jest niezdrowy, prowadzi do bólu głowy !” 

 
1. Pomiar hałasu  przez pracownika Urzędu Miejskiego Wydziału Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska w różnych miejscach szkoły i w różnym czasie. Przedstawienie wyników 

na tablicy Samorządu. 

2. Pokaz mistrzów „zośki” 

3. Sztuczki z monetami i kartami, pokaz „białej magii”. 

4. Apel podsumowujący akcję, wręczenie dyplomów i nagród dla zwycięzców 

poszczególnych konkursów. 
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6. Przewidywane efekty programu 

 

 

1. Pogłębienie wiedzy uczniów na temat wpływu hałasu na zdrowie i uświadomienie , że 

hałas  jest jednym z głównych czynników wywołujących zachowania agresywne. 

2. Pokazanie uczniom alternatywnych sposobów  spędzania  czasu podczas  przerw. 

3. Kształtowanie postaw wychowawczych i opiekuńczych wśród uczniów klas starszych 

względem młodszych kolegów oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności 

za to, co dzieje się na terenie szkoły. 

 

 

 

 

 

7. Ewaluacja programu 

 
 

Ocenę programu przeprowadzi Dyrekcja szkoły oraz  pracownicy, którzy na bieżąco,  w 

trakcie trwania akcji będą się wypowiadać, czy przynosi ona spodziewane efekty w 

postaci wyciszenia zachowań uczniów. Ponadto przeprowadzę , wśród wybranych losowo 

uczniów, ankietę,  dzięki której dowiem się , czy nastąpił przyrost wiedzy  na temat 

hałasu. Wyniki ankiety posłużą  mi do oceny zrealizowanego programu.  
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1  

 
 
 

 
 
Miejsce: 

 
 
Źródło dźwięku: 

 
Stopień uciążliwości; 
uciążliwy (-) 
obojętny (0) 
przyjemny (+) 

Mieszkanie w ciągu 
dnia 

  

Mieszkanie w ciągu 
nocy  

  

Szkoła w czasie 
lekcji  

  

Szkoła w czasie 
przerwy 

  

Miejsce wypoczynku 
(poza domem) 

  

Ruchliwa ulica   


