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                      SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY 

                        DLA KLAS IV – VI  

 

Zakres treści:           • wyjaśnienie pojęć: HAŁAS, DECYBEL 

• zagrożenia hałasem, 

• źródła hałasu, 

• wpływ hałasu na organizm człowieka, 

• sposoby wali z hałasem. 

 

 

Uwagi o realizacji:    • Temat jest elementem ścieżki prozdrowotnej. 

                                 • Lekcja należy do szkolnego planu profilaktycznego realizowanego  

                                    w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie 
                                  • Na realizację tematu przeznacza się dwie godziny lekcyjne.  
 

 

Temat lekcji:  NIE BĄDŹ GŁUCHY NA HAŁAS! POZNAJEMY WPŁYW HAŁASU NA       

                                   ORGANIZM CZŁOWIEKA I SPOSOBY JEGO OGRANICZANIA. 

Cele lekcji: 

1. Poziom wiadomości: 

a) zapamiętanie wiadomości  uczeń: 

 wyjaśnia pojęcie HAŁAS, 

 wymienia rodzaje hałasu, 

 wymienia czynniki wpływające na zdrowie człowieka, 
b) rozumienie wiadomości – uczeń: 

 rozróżnia dźwięki przyjazne, uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia, 

 ocenia (pod względem natężenia dźwięku) szkodliwość miejsc,                      
w których przebywa, 

 porównuje natężenie słyszalnych dźwięków z tabelą głośności, 

 wyjaśnia, na czym polega szkodliwy wpływ hałasu na organizm 

człowieka, 

 wyjaśnia wpływ hałasu na elementy przyrody. 
2. Poziom umiejętności: 

a) stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych – uczeń: 

 przedstawia sposoby wali z hałasem, 
b) stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych – uczeń: 

 proponuje działania na terenie klasy, szkoły i grupy rówieśniczej 
pozwalające na uświadomienie dzieciom i młodzieży zgubnych 

skutków długotrwałego przebywania w hałasie 
 

3. Postawy – uczeń: 

a) ugruntowuje przekonanie, że przebywanie w hałasie wpływa negatywnie na 

organizm człowieka, 

b) kształtuje świadomość zdrowotną oraz odpowiedzialność za zdrowie własne i 

innych osób.  
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Metody nauczania: 

1. Słowne: 

a) pogadanka z elementami wykładu, 

b) dyskusja, 

c) burza mózgów. 

 

2. Obserwacja środków dydaktycznych. 

Formy pracy: 

1. indywidualna, 

2. grupowa. 

 

Przebieg zajęć: 

Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej 

 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

 

1. WSTĘP 

Na wstępie nauczyciel pyta uczniów o reakcje ludzi oraz zwierząt na hałas i na podstawie 

pojawiających się odpowiedzi stara się pokazać uczniom, iż hałas już z racji samych reakcji 

na niego jest czymś nienaturalnym.  

Wybuch petardy, wystrzał pistoletu, odgłosy burzy czy chociażby głośna lub sprzeczka 

sąsiedzka wywołują specyficzne zachowania - ptaki podrywają się do lotu, zwierzęta uciekają 

w przeciwnym kierunku, psy kulą się i chowają, dzieci płaczą, dorośli są zdenerwowani                   

i zaniepokojeni. Już same reakcje na hałas wskazują nam, iż jest on czymś nienaturalnym, 

czymś niepokojącym. Hałas od zawsze był synonimem jakiegoś zagrożenia, jest niepokojącą 

oznaką, czymś co wywołuje w nas lęk i strach, dlatego staramy się go unikać. Jednak 

paradoksalnie żyjemy w świecie, w którym jesteśmy terroryzowani przez decybele, lub co 

gorsza, sami się nimi nawzajem terroryzujemy. Jesteśmy bombardowani przez dźwięki, które 

niestety uzależniają, bowiem o ironio, paradoksem dzisiejszych czasów jest fakt, iż do tego 

stopnia przyzwyczajamy się do hałasu, oswajamy się z nim, że w ciszy czujemy się 

niepewnie. 
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2. CO TO JEST HAŁAS? 

Nauczyciel stawia pytanie o to, czym jest hałas, stara się wraz z uczniami podać jego 

definicje. Uczniom hałas kojarzyć się będzie przede wszystkim z dźwiękiem, głośnymi  

dźwiękami, odgłosami ruchu drogowego, robót budowlanych i drogowych, a także                              

z koncertami oraz głośno słuchaną muzyką. 

Czym jest hałas? Zgodnie z „mądrymi" definicjami hałasem są „wszelkie niepożądane, 

nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego działające 

za pośrednictwem powietrza aa organ słuchu i inne zmysły i elementy organizmu człowieka". 

Krótko mówiąc: hałas jest dźwiękiem niepożądanym! 

 

3. RODZAJE HAŁASU  

Prowadzący zajęcia zadaje pytanie o rodzaje hałasu, starając się nakierować uczniów na różne 

kryteria jego podziałów. Pojawiające się odpowiedzi stara się uporządkować według 

podanych niżej wskaźników. 

- Jakie mamy rodzaje hałasu? Ktoś mógłby powiedzieć ,hałas to hałas i już" i w gruncie 

rzeczy miałby rację. 

Jednak hałas możemy podzielić na kilka kategorii.  

Ze względu na źródło jego pochodzenia wyróżniamy: 

- hałas przemysłowy - wytwarzamy przez fabryki, zakłady;  

- hałas komunikacyjny związany z komunikacyjnymi szlakami drogowymi, kolejowymi, czy  

  samolotowymi;  

- komunalny czyli tak zwany osiedlowy: 

- mieszkaniowy czyli domowy.  

 

Hałas możemy podzielić ze względu na czas jego trwania na: 

- hałas ciągły,  

- hałas impulsowy, 

- hałas przerywany. 

 

Podział hałasu ze względu na zakres i słyszalność dźwięków: 

- hałas infradźwiękowy,  

- hałas słyszalny, 

- hałas ultradźwiękowy.  
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4. dB – NATĘŻENIE DŹWIĘKU 

W punkcie tym uczniowie powinni zapoznać się ze skałą dźwięków i hałasu oraz starać się 

na podstawie przytoczonych przykładów podać odpowiedniki poszczególnych progów 

dźwięków. 

 

NATĘŻENIE DŹWIĘKU WYSTĘPUJĄCE W RÓŻNYCH SYTUACJACH 

I JEGO WPŁYW NA ORGANIZM CZŁOWIEKA 

10 dB oddech, szept 

 

20 dB szum liści 

30 dB tykanie zegara 

35 dB cicha muzyka 

45 dB rozmowa znużenie hałasem u najwrażliwszych 

50 dB nowoczesny samochód zakłócenie odbioru mowy 

55 dB suszarka dobrej jakości zaburzenia snu 

60 dB odkurzacz dobrej jakości skurcz naczyń krwionośnych 

70 dB głośna rozmowa 

narastanie agresji 

80 dB klakson 

85 dB ruchliwa ulica poziom szkodliwy dla zdrowia 

90 dB przejazd dużej ciężarówki 

zakłócenie systemu nerwowego 

95 dB przejazd pociągu 

100 dB młot pneumatyczny 

115 dB start samolotu 

130 – 160 dB wybuch petardy granica bólu 
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5. SKUTKI HAŁASU 

 Po krótkiej charakterystyce hałasu uczniowie powinni zastanowić się jakie hałas wywiera 

konsekwencje, starając się określić jakich elementów przyrody dotyczy jego problem. 

Pojawiające się odpowiedzi należy usystematyzować wg podanego niżej podziału na cztery 

kategorie dotyczące organizmu człowieka, zwierząt, przyrody a także gospodarki (problem 

gospodarki nie został rozwinięty w tym punkcie, należy jedynie zasygnalizować, że hałas 

dotyczy także tej dziedziny). 

 

Ale dość o samym hałasie - porozmawiajmy teraz o jego skutkach.  

Pytanie tylko: O skutkach hałasu na co? Otóż na wszystko, ponieważ w gruncie rzeczy nie ma 

takiej dziedziny, takiego elementu środowiska, na który hałas nie wywierałby mniej lub 

bardziej zauważalnych skutków. 

 

 

6. WPŁYW HAŁASU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA 

Nauczyciel pyta uczniów o to, jakie konsekwencje wywiera hałas na organizm człowieka, 

starając się systematyzować pojawiające się odpowiedzi i „przypisywać" je do 

poszczególnych układów i narządów w organizmie. W tym miejscu bardzo pomocne jest 

narysowanie na tablicy człowieka, „na którego" nanoszone będą pojawiające się odpowiedzi - 

odpowiedzi wypisuje się na tablicy i strzałkami ilustruje się jakiej części organizmu one 

dotyczą. 

Zacznijmy od nas samych - hałas dotyka nas wszędzie: w domu, pracy, w szkole, na ulicy. 

Mówi się o hałasie, że jest on czwartym zanieczyszczeniem więc jak każde inne 

zanieczyszczenie będzie wywierał negatywne skutki na nasze zdrowie. Hałas uszkadza nasz 

narząd słuchu, doprowadzając do jego znacznych uszkodzeń lub wręcz do głuchoty; 

oddziałuje na układ krążenia zaburzając pracę serca, powodując szybkie męczenie się, 

duszności, zawroty głowy, nadciśnienie; dotyka układu pokarmowego przyczyniając się do 

zaburzeń jego funkcjonowania, do nadkwaśności, zgagi, problemów z trawieniem, powoduje 

zmiany poziomu cholesterolu we krwi; dotyka układu dokrewnego, co odczuwamy poprzez 

choroby przemiany materii; hałas uszkadza także nasz układ nerwowy, doprowadzając do 

zakłóceń równowagi emocjonalnej, stanów napięcia i niepokoju, trudności z zasypianiem, 

uczucia zmęczenia, nerwicy, a także uszkadza układ immunologiczny osłabiając w znacznym 
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stopniu naszą odporność. Badania ostatnich lat dowiodły, że hałas przyśpiesza starzenie się 

nawet o do 12 lat! 

Hałas przeszkadza w koncentracji, uczeniu się i zapamiętywaniu, zaburza odbiór sygnałów 

optycznych - żyjąc w hałasie gorzej widzimy. Jest on również częstą przyczyną wypadków 

nie tylko komunikacyjnych, ale także przemysłowych. Powoduje napięcia i konflikty między 

ludźmi, obniża poczucie komfortu i bezpieczeństwa. 

Ponadto bardzo ważnym aspektem jest rola słuchu w rozwoju umysłowym dzieci - od 

słuchu bowiem zależy rozwój mowy, dziecko które nie słyszy będzie nieme, od rozwoju 

słuchu zależy rozkwit umysłu dziecka. 

 

 

7. WPŁYW HAŁASU NA PRZYRODĘ 

Uczniowie zastanawiają się nad skutkami oddziaływania hałasu na zwierzęta, rośliny 

oraz przyrodę, starając się podać przykłady różnych zachowań zwierząt. Punkt ten 

sprawia uczniom najwięcej problemów tak więc bardzo istotna jest tu rola nauczyciela, 

który będzie systematyzował wypowiedzi uczniów i poszerzał je o informacje które nie 

zostały podane przez dzieci. 

Hałas oddziałuje nie tylko na człowieka ale także na zwierzęta i całe środowisko 

przyrodnicze. 

Powoduje on utratę przez środowisko wartości jaką jest cisza, obniża atrakcyjność 

uzdrowisk i kurortów wypoczynkowych, ogranicza rzeczywistą powierzchnię parków i lasów 

- wyklucza on bowiem rejony znajdujące się na obrzeżach, w pobliżu hałaśliwych dróg czy 

fabryk. 

Zwierzęta reagują na hałas, krótko mówiąc, lękiem - doprowadza on bowiem do stanów 

rożnych lękowych, zmian siedlisk, zmniejszenia liczby składanych przez ptaki jaj, 

zmniejszenie mleczności krów, przyrostu masy ciała, zakłócenia rozrodu, zmian tras ptasich 

wędrówek lub zahamowania rozrodu. Przykładem może być wrocławski „zwierzyniec" do 

którego w latach osiemdziesiątych sprowadzano do badań szczury, które przestały się w 

pewnym momencie rozmnażać, co jak się później okazało było związane ze zbyt głośną 

wentylacją w budynku. 
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8. WALKA Z HAŁASEM 

W punkcie tym uczniowie starają sic podać znane im z życia codziennego metody walki                 

z hałasem, a także starają się zaproponować własne pomysły na rozwiązanie tego problemu. 

Jest to punkt w którym dzieci mogą wykazać się dużą pomysłowością i kreatywnością. 

Nauczyciel stara się porządkować pojawiające się odpowiedzi. 

Skoro hałas wywiera tak negatywne skutki na nasze życie i otaczającą nas przyrodę to 

powinniśmy się przed nim bronić. Pytanie: „W jaki sposób?" 

Możemy przede wszystkim ograniczyć ilość wytwarzanego przez nas hałasu i zmniejszyć 

jego oddziaływanie - ograniczać ruch pojazdów, ulepszać konstrukcje samochodów w taki 

sposób aby pracowały one ciszej, instalować w pojazdach urządzenia przeciwhałasowe; 

prowadzić linie komunikacyjne w wykopach, tunelach, tworzyć wokół nich bariery i osłony 

dźwiękowych; odpowiednio rozmieszczać drogi - należy sytuować je w taki sposób aby ich 

sąsiedztwo było jak najmniej uciążliwe; możemy budować także różnego rodzaju bariery, 

ekrany akustyczne. Hałas możemy zwalczać także aktywnie poprzez tak zwany antyhałas. 

Jest to bardzo innowacyjna metoda polegająca na kompensacji dźwięków niepożądanych 

innymi dźwiękami, czyli antyhałasem który świadomie wprowadzamy do środowiska. 

Metoda ta do tej pory znalazła zastosowanie jedynie w ograniczonych przestrzeniach, na 

przykład w kabinach pilotów, gdzie wytwarza się obszar ciszy wokół głowy pilota. 

 

 

9. HAŁAS W NASZYCH DOMACH 

Treść zawarta w tym punkcie ma na celu uświadomienie uczniom, że to od nich samych 

zależy tzw. środowisko akustyczne domu, mieszkania. Należy zapytać uczniów o źródła 

hałasu w domach i sposoby jego redukcji. W punkcie tym zwraca się szczególną uwagę na 

przyzwyczajenia i głośny styl życia. 

Teraz kilka słów o nas samych jako o „źródłach" hałasu. Jak już wspomniałam na hałas 

jesteśmy narażeni wszędzie: w pracy, w szkole, na ulicy, w domu, a tak przecież nie musi 

być. Nasze mieszkania i domy powinny być miejscem odpoczynku i regeneracji dla całego 

organizmu w tym także słuchu. Jednak wracając do domu po pracy, po lekcjach w szkole nie 

odpoczywamy w ciszy, a wręcz przeciwnie włączmy radio, komputer, telewizor - często 

wszystko jednocześnie - i bombardujemy nasze uszy dźwiękami nie dając im odpocząć. Sami 

z własnej woli narażamy się na zbędny, zupełnie niepotrzebny hałas. Ponadto nasze 
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mieszkania można ochronić przed hałasem z zewnątrz zakładając dźwiękoszczelne drzwi                      

i okna, sadząc wokół domów drzewa i żywopłoty W ten sposób nasze domy staną się 

miejscem, w którym możemy odpocząć i zregenerować nie tylko słuch, ale również siły 

całego organizmu. 

 

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

Wykorzystanie szkolnego sonometru 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

PSYCHOZABAWA  

CO SĄDZISZ O HAŁASIE? 

PUNKTACJA 

0 – 30     Lekceważysz podstawowe zasady współżycia w grupie. 

               Dla własnego zdrowia powinieneś zmienić swoje upodobania i tryb życia. 

 

35 – 60  Sporo już wiesz o właściwym postępowaniu. Musisz jednak częściej zastanawiać  

               się, co sadzą o twoim zachowaniu inni. Zapamiętaj, że hałas zawsze przeszkadza  

               ludziom. 

 

65 – 100  Gratuluję! Twoja wiedza i zachowanie jest właściwe, zgodne z ogólnie przyjętymi  

                normami. Dostrzegasz zagrożenie hałasem i próbujesz rozwiązać ten problem 
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Bądź szczery  wobec siebie, wybierz odpowiedzi i podsumuj liczbę punktów. 

 

l .Lubisz słuchać muzyki: 

a) cicho       - 10 

b) głośno      - 5 

c) bardzo głośno      - 0 

2.W sobotę popołudniu / z przyjaciółmi : 

a) wybierzesz się na spacer    - 10 

b) pójdziecie na koncert     - 5 

c) cały czas będziecie oglądać telewizję   - 0 

3.Jadąc ulicami miasta : 

a) zawsze pamiętasz o zakazie używania sygnałów - 10 

b) czasami o tym pamiętasz    - 5 

c) używasz sygnałów     - 0 

4.Szum i hałas w szkole : 

a) przeszkadza ci     - 10 

b) czasami denerwuje     - 5 

c) nie       - 0 

5.Lubisz słuchać walkmana : 

a) wtedy gdy masz czas     -10 

b) bardzo często     - 5 

c) nieustannie      - 0 

6. Urządzasz przyjęcie urodzinowe : 

a) muzykę słyszą tylko twoi goście   - 10 

b) muzykę słychać w całym domu   - 5 

c) włączasz na pełny regulator muzykę   - 0 

7. W ferworze walki sportowej : 

a) próbujesz opanować swoje emocje   - 10 

b) zwracasz uwagę by nie zakłócać   -  5 

c) głośno walczysz o zwycięstwo   - 0 

8. Lubisz jeździć na motocyklu : 

a) z tłumikiem      - 10 

b) czasami głośno dla fantazji    - 5 

c) z dużym hałasem      - 0 

9. Wracasz z dyskoteki w gronie kolegów : 

a) spokojnie      -10 

b) uciszasz kolegów     - 5 

c) kontynuujesz głośną zabawę    - 0 

10. Na spacer do lasu pójdziesz posłuchać : 

a) głosu przyrody     - 10 

b) walkmana      - 5 

c) radia       - 0 
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