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WSTĘP 
 

  
Bezpieczeństwo moich uczniów uważam za sprawę 

najważniejszą. Powszechnie wiadomo, że nasze drogi nie należą do 
najbezpieczniejszych w Europie. Polska, w niektórych wskaźnikach 
wypadkowości, plasuje się w czołówce krajów europejskich. 
Większość wypadków zdarza się na drogach miejskich i to dość 
często na odcinkach prostych, na przejściach dla pieszych, 
skrzyżowaniach i przystankach komunikacji publicznej. 
 Dlatego bezpieczeństwo dzieci odgrywa bardzo ważną rolę. Aby 
przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów 
postanowiłam przeprowadzić działania w tym kierunku. Opracowałam 
program „Bezpieczna droga do szkoły”. 
 
 
 

CELE OGÓLNE 
 

- przygotowanie dzieci do samodzielnego uczestnictwa w ruchu 
drogowym 

- zapoznanie uczniów z planowaniem drogi do szkoły 
- uczenie dzieci odpowiedzialności za siebie i innych 
- pedagogizacja rodziców 
- zapoznanie uczniów z przyczynami wypadków z udziałem 

dzieci w drodze do szkoły oraz przedstawicieli Policji Drogowej 
- zaznajomienie z podstawowymi wiadomościami o ruchu 

drogowym 
- przestrzeganie zasad świadomego i bezpiecznego uczestnictwa 

na drogach publicznych 
- wyrabianie umiejętności przewidywania niebezpieczeństw w 

ruchu drogowym 
- kształcenie wyobraźni, myślenia przyczynowo – skutkowego, 

orientacji czasowo – przestrzennej 
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CELE SZCZEGÓŁOWE 
 
Po zajęciach uczeń: 
- przestrzega zasady poruszania się po drogach poza miastem: 

• przechodzi przez jezdnię 
• porusza się po poboczu 
- uczestniczy bezpiecznie w ruchu drogowym 
- bezpiecznie porusza się w drodze do i ze szkoły 
- zauważa zagrożenia na drodze 
- rozróżnia znaki drogowe i przestrzega je 
- stosuje elementy odblaskowe 
- spokojnie oczekuje na szkolny autobus 
- pomaga innym w poruszaniu się na drodze 
- zwraca się na pomoc do policjanta 
- potrafi przewidywać następstwa określonych przyczyn i decyzji 

związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym 
- zna możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia 

zagrożeń i nieszczęśliwych wypadków 
- posiada szacunek dla uczestników ruchu drogowego, szanuje 

środowisko naturalne, urządzenia i miejsca użyteczności 
publicznej związane z transportem 

 

METODY 
 

- pogadanka 
- dyskusja 
- gry i zabawy dydaktyczne 
- referat dla rodziców 
- wycieczka 
- recytacja i inscenizacja wiersza 
- śpiewanie piosenek 
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FORMY REALIZACJI 
 

- indywidualna  
- grupowa 
 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 
 

- znaki drogowe 
- film video „Bądź bezpieczny na drodze” 
- karty pracy „Bezpieczna droga do szkoły” 
- elementy odblaskowe 
- plakaty 
- plansze gier dydaktycznych 
- szarfy, krążki 
 

TREŚĆ PROGRAMU I SPOSOBY 
REALIZACJI: 

 
Lp. Treści kształcenia Sposób realizacji - termin 

1. Szczegółowe zapoznanie się 
dziecka z drogą do szkoły. 
Rozmowa na temat 
bezpiecznej drogi do szkoły 
na podstawie wiersza J. 
Machiewicz – „Uwaga 
czerwone światło”. 

Rodzice kilkakrotnie pokonują z 
dzieckiem drogę z domu do szkoły, 
zwracając dziecku uwagę na 
niebezpieczne miejsca, pokazując 
bezpieczne przejścia dla pieszych. 
Zajęcia zintegrowane – wrzesień 2003r. 

2. Dzieci poznają uczestników 
ruchu drogowego i elementy 
drogi: jezdnię, chodnik, 
pobocze, znaki drogowe, 
sygnalizacja świetlna. 
Spotkanie z policjantem w 
Bezledach – zapoznanie z 

Wykonanie modelu skrzyżowania ulic z 
elementami drogi. Wycieczka na 
skrzyżowanie, dzieci wskazują poznane 
elementy drogi. Zajęcia zintegrowane – 
wrzesień 2003r. 
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pracą policji, pogadanka na 
temat „Bezpieczna droga do 
szkoły”. 

3. Zapoznanie dzieci z 
ogólnymi zasadami ruchu 
drogowego i 5 zasadami 
prawidłowego przechodzenia 
przez jezdnię. 

Ćwiczenia w rozpoznawaniu stron, 
orientacji przestrzennej. Uwzględnianie 
przestrzeni i szczegółów otoczenia. 
Krótkie wypowiedzi dzieci na temat 
Bezpiecznego przechodzenia przez 
jezdnię. Zabawa w ruch uliczny. Nauka 
piosenki „Jedzie auto coraz prędzej”- 
wrzesień 2003r. 

4. Zapoznanie dzieci z 
rodzajami znaków 
drogowych. „Droga do 
szkoły” – wykonanie gry 
planszowej. 

Wykonanie modeli znaków drogowych. 
Słuchanie czytanego przez nauczyciela 
opowiadania, „Drogowy znak” – wie co 
i jak. Zastosowanie podstawowych 
znaków drogowych w zabawie ruch 
uliczny, z wykorzystaniem wcześniej 
wykonanych modeli -  listopad 2003r. 

5. Pogadanka na temat 
bezpiecznego zachowania się 
w czasie przerwy 
świątecznej. Zapalanie 
choinki, zabawy na śniegu. 
Zapoznanie dzieci z 
zasadami poruszania się po 
drogach, gdy panuje 
ograniczona widoczność.  

Wypowiedzi dzieci o warunkach 
panujących na drodze po zapadnięciu 
zmroku, w czasie opadów 
atmosferycznych, mgły, itp. Zabawa 
ruchowa w zaciemnianym 
pomieszczeniu z wykorzystaniem efektu 
światełek odblaskowych – zwrócenie 
uwagi na konieczność ich stosowania. 
Omówienie roli odpowiedniego ubioru i 
wyposażenia pieszego uczestnika ruchu 
drogowego (kolorowe ubranie, jasne, 
latarka, światełka odblaskowe) – 
grudzień 2003r. 

6. Nauka piosenki „Jak 
przechodzić przez ulicę”. 
Konkurs znajomości 
przepisów ruchu drogowego. 
Badanie długości drogi, 
zatrzymania i hamowania.  

Zabawy ruchowe, mające uzmysłowić 
dzieciom różnice między drogą 
zatrzymania pieszego idącego wolno i 
biegnącego oraz różnice między 
pojazdem mechanicznym jadącym 
wolno i szybko. Wykorzystanie modeli 
zabawek – styczeń 2004r. 
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7. Utrwalenie zasad ruchu 
drogowego poprzez gry i 
zabawy w terenie. Praca 
policjanta.  

Spotkanie z policjantem. Zapoznanie z 
charakterem pracy policjantów, ich 
obowiązkami i prawami. Pokaz 
symulacji kierowania ruchem ulicznym. 
Krótkie wypowiedzi dzieci na temat 
zachowania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Apel „Bądź ostrożny na 
drodze”- marzec 2004r. 

8. Przygotowanie gazetki 
tematycznej o 
bezpieczeństwie – 
wykonanie znaków 
drogowych. Utrwalenie zasad 
bezpiecznego zachowania się 
w szkole.  

Praktyczna nauka poruszania się grup 
zorganizowanych po chodnikach i 
poboczach jezdni (w trakcie wycieczki). 
Wypowiedzi dzieci na temat sytuacji 
niebezpiecznych, występujących 
podczas przerw lekcyjnych, omówienie 
sposobów bezpiecznych i aktywnych 
spędzania czasu. Zorganizowanie zabaw 
ruchowych w czasie przerw. Omówienie 
zasad posługiwania się przedmiotami 
codziennego użytku, mogącymi 
stworzyć zagrożenie (nożyczki, itp.) – 
kwiecień 2004r. 

9. Umiejętność zachowania się 
uczniów w przypadku 
zagrożenia i nieszczęśliwych 
wypadków. 

Zwrócenie uwagi na konieczność 
zapobiegania takim zdarzeniom, 
udzielanie pomocy w przypadku ich 
wystąpienia. Symulacja sytuacji, w 
której występuje zagrożenie – 
umiejętność znalezienia pomocy w 
odpowiedniej sytuacji – umiejętność 
korzystania z numerów alarmowych, 
rola poszczególnych służb 
ratowniczych. Konkurs ze znajomości 
zasad i możliwości korzystania ze służb 
ratowniczych. Zajęcia otwarte w klasie I 
– „Jestem uczestnikiem ruchu 
drogowego” – maj 2004r. 

10. Wykonanie sygnalizatora 
świetlnego. Ćwiczenia w 
praktycznym przechodzeniu 

Prace praktyczne dzieci. Wycieczka na 
skrzyżowanie. Przemarsz po Bezledach 
z plakatami. Bezpieczeństwo dziecka – 
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przez jezdnię. Udział w 
happeningu „Nie palę”. 

uczestnika ruchu drogowego - 
pedagogizacja rodziców – maj 2004r. 

11. Czujemy się bezpiecznie na 
terenie szkoły i poza nią. 

Zorganizowanie cyklu spotkań z 
policjantami : „Bezpieczna droga do 
szkoły”, „Obcy w szkole i w domu”, „ 
Bezpiecznie spędzam czas wolny”. 
Dbamy o bezpieczeństwo podczas 
przerw. Pełnimy dyżury na korytarzu 
szkolnym. Scenki dramowe w oparciu o 
tekst literacki i własne przeżycia. 
Przeprowadzenie wśród dzieci ankiety 
„Czy czuję się w szkole bezpiecznie?” – 
czerwiec 2004r. 

12. Zapobieganie przejawom 
przemocy. 

Uczenie dobrej i bezpiecznej reakcji na 
przemoc. Potrafimy powiedzieć „Nie” 
obcym osobom – wrzesień 2004r. 

13. Wykonanie plakatu „Jestem 
wzorowym pieszym”. 

Zajęcia praktyczne, dowolna technika, 
wykorzystanie wierszy, piosenek, 
inscenizacji – październik 2004r. 

14. Zabawa ruchowa „Ruch 
uliczny”. Wykonanie 
znaczków odblaskowych. 
Układanie haseł dotyczących 
bezpiecznego zachowania się 
podczas przerw, po lekcjach, 
podczas zabaw, w drodze do 
szkoły i ze szkoły. 

Wykonanie makiety „Ruch uliczny”. 
Projektowanie znaczków odblaskowych 
jako prezenty dla klas I. Różne hasła o 
bezpieczeństwie. Konkurs plastyczny 
„Moja droga do szkoły”. Wykonanie 
kart pracy dla uczniów z zakresu 
wychowania komunikacyjnego – 
listopad 2004r. 

 
 

SPOSOBY EWALUACJI 
 

- Testy sprawdzające 
- Karty pracy 
-   Ćwiczenia sytuacyjne 
- Konkursy 
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KRYTERIUM SUKCESU 
 

 Zdecydowana większość uczniów czuje się bezpiecznie w szkole 
i poza nią. Powie zdecydowanie „nie” obcym osobom. Zna zasady 
poruszania się w ruchu drogowym. 
 
 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 
 

 Po przeprowadzeniu tego programu uczniowie opanowali szereg 
umiejętności: 

- bezpiecznie poruszają się po drodze, 
- korzystają z pomocy policji drogowej, 
- radzą sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych w szkole, 
- korzystają z pomocy starszych kolegów. 

 
 
 

LITERATURA 
 

1. red. S. Kowalska, W. Leszczyńska, „Jak unikać wypadków 
drogowych?”. 

2. B. Szafarczyk, „Z Agatką na drodze”. Bielsko Biała 1993. 
3. E, Frątczak, J. Frątczak, Edukacja komunikacyjno – drogowa 

uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Wyd. Żak 1995. 
4. KODEKS DROGOWY – jednolity tekst Ustawy – Prawo o 

ruchu drogowym. 
5. H. Jóźwiak, M. Kozłowska, Edukacja komunikacyjno – drogowa 

w nauczaniu początkowym. Wychowanie komunikacyjne Nr 
5/2001 kl. I – III, Juka 6. M. Donder, Bezpiecznie do szkoły. 

 
 

Program opracowała: 
mgr Maria Borkowska 


