
Hałas obecnie istnieje wszędzie.  Atakuje nas w domu, w szkole w pracy. W potocznym rozumieniu 
pod określeniem hałas rozumiemy nieskoordynowane dźwięki, głośną, zakłócającą spokój rozmowę 
lub muzykę, krzyki, głośny stuk, trzask, odgłosy pracujących maszyn. Inaczej mówiąc, hałasem 
nazywamy dźwięki szkodliwe lub niepożądane dla zdrowia. 
Hałas godzi w podstawowe potrzeby każdego człowieka – potrzebę spokoju, wypoczynku, zakłóca 
wiele ważnych funkcji i procesów psychospołecznych, jest źródłem uciążliwości i dolegliwości, często 
przyczynia się do niepokoju i poczucia zagrożenia. 
  
Źródła hałasu:  
Skalę hałasu określa się w decybelach ( dB ) Za szkodliwy uważa się hałas przekraczający 85 dB Oto 
natężenia dźwięku występujące w różnych sytuacjach: 

 10 dB oddech, szept, 

 20 dB szum liści, 

 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, 

 75 dB nowoczesny samochód małolitrażowy - agresja i wrogość, 

 80 dB klakson – narastanie wrogości i agresji, 

 85 dB uszkodzony kran – poziom szkodliwy dla zdrowia, 

 90 dB przerwa w szkole – zakłócenie systemu nerwowego, 

 95 dB odkurzacz typowy – zakłócenie systemu nerwowego, 

 110 dB trzaskające drzwi windy – zakłócenie systemu nerwowego, 

 120 dB silnik samolotowy – zakłócenie systemu nerwowego, 

 130-160 dB wybuch petardy – granica bólu, 

 170 rakieta kosmiczna. 

 
Negatywny wpływ hałasu na naukę dziecka: 
Hałas ma ogromny wpływ na naukę dziecka. W hałasie nauka jest bardzo trudna, niekiedy wręcz 
niemożliwa. Hałas przyczynia się do znacznego zmniejszenia koncentracji uwagi podczas nauki, a 
także do zmęczenia umysłowego dziecka. Zmęczenie to spowodowane jest przede wszystkim 
wzrostem napięcia nerwowego podczas nauki w hałasie. Dzieci przebywające w hałasie, nie potrafią 
skupić się na nauce. Mają ogromne trudności ze zrozumieniem oraz zapamiętaniem tego, co 
przeczytali. 
  
Wpływ hałasu na zdrowie człowieka: 
Z punktu widzenia psychologii hałas jest dźwiękiem nieprzyjemnym i niepożądanym, powodującym 
drażliwość, zmęczenie całego organizmu a szczególnie słuchu. Hałas ma wpływ na zdrowie i kondycję 
człowieka.  
Jego działanie można rozpatrywać w trzech płaszczyznach: 

 bezpośrednie na ucho środkowe i wewnętrzne 
 pośrednie na układ nerwowy i psychikę 
 na zasadzie odruchu - na inne narządy 

 
Nadmiar nieprzyjemnych tonów budzi w dziecku: 

 duży niepokój, niepewność, zagubienie, szybkie męczenie się, jest przyczyną płaczu oraz 
rozdrażnienie i nerwowość. 

 W przypadku długotrwałego działania hałasu trudności w skupieniu uwagi, obniżenie zdolności 
koncentracji, zaburzenia orientacji, bóle i zawroty głowy, podwyższone ciśnienie krwi, choroby 
serca i żołądka oraz zaburzenia snu. 

  
Skutki społeczne hałasu : 

 negatywny wpływ na możliwości komunikacji 
 obniżenie chęci działania i nauki 
 napięcia i kłótnie 
 trudności w podejmowaniu decyzji 
 agresywne nastawienie 



Działania szkoły  mają na celu uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na 
zdrowie człowieka oraz kształtowanie właściwej postawy podczas przerw szkolnych  i w swoim 
otoczeniu. Działania mające przynieść realizację celów to: 

 Cykliczne pogadanki przeprowadzone przez nauczycieli  we wszystkich klasach na temat 
szkodliwości hałasu i konieczności jego ograniczania – cały rok szkolny. 

 Przygotowanie przez każdą klasę gazetki na temat szkodliwości hałasu – październik. 
 Podczas lekcji wych. fiz. przybliżanie uczniom zabaw relaksujących (wyciszających), 

integracyjnych i takich, które mogliby wykorzystać podczas przerw – cały rok szkolny. 
 Kontynuowanie słuchania przez uczniów muzyki relaksacyjnej podczas przerw  (rozszerzenie 

na klasy młodsze). 
 Przygotowanie prezentacji multimedialnej przez uczniów dla uczniów dotyczących 

szkodliwości hałasu, z hasłami propagującymi właściwe zachowania podczas przerw – klasy 
IV – VI i gimnazjum - grudzień. 

 Przeprowadzenie pogadanek w klasach młodszych  I - III  dotyczących szkodliwości hałasu  i 
profilaktyce przez p. pielęgniarkę – listopad. 

 Przygotowanie regulaminu zachowań uczniów podczas przerw - wpis  o przestrzeganiu ciszy. 
 Przygotowanie plakietek z hasłem propagującym ciszę lub szkodliwym wpływem hałasu. W 

ustalonym dniu ŚRODY  uczniowie chodzą z plakietkami przyczepionymi do ubrań (prośba do 
rodziców o wykonanie tych plakietek w domu wspólnie z dziećmi). 

 Ogłoszenie konkursów plastycznych i literackich dla uczniów tematycznie związany z walką z 
hałasem (np. klasy I-III – „Mój pomysł na zabawę bez hałasu”- grudzień). 

 Szczególne zaakcentowanie obchodów Międzynarodowego Dznia Świadomości Zagrożenia 
Hałasem – 25 kwiecień. 

 Zorganizowanie przez nauczycieli świetlicy cyklu zajęć dotyczących szkodliwości hałasu i jego 
zapobieganiu – cały rok szkolny. 

 Przygotowanie scenki pt. „Dźwięk ciszy” przez szkolne koło teatralne „Pegazik” – luty, 
 Pokazy Koła Pierwszej Pomocy – raz w miesiącu na długiej przerwie. 
 Przygotowanie „Kodeks wzorowych zachowań podczas przerwach” – Samorząd Uczniowski 
 Ogłoszenie konkursu pt. „Cicha klasa – TO MY!!!” – trwający od 07.01.2016 do 31.01.2016r. 

i wiele innych działań. 
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