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BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE- BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK   
rok szkolny 2013/2014 

 

Cykle planowanych zajęć z dziećmi: 

I.   Bezpieczny w przedszkolu.  
*poznanie wyposażenia sali i zasad korzystania ze sprzętów, 

*poznanie i uświadamianie znaczenia przestrzegania zasad, 

*uświadamianie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zakazów, 

II.   Bezpieczny na drodze. 
*poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków transportu, 

*wdrażanie do prawidłowego przechodzenia przez jezdnię 

III.   Bezpieczny w domu. 
*samodzielne i bezpieczne organizowanie czasu wolnego w domu i przedszkolu, 

IV.   Bezpieczny w kontaktach z dorosłymi. 
*uświadamianie konieczności zachowania ostrożności wobec nieznajomych, 

*określenie sposobów zachowania się w miejscach publicznych i stosowanie się do nich, 

V.   Bezpieczne zabawy zimą. 
*wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych podczas zimowych zabaw, 

VI.   Niebezpieczne substancje. 
*poznanie sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia, 

VII.   Bezpieczne kontakty ze światem przyrody. 
*rozumienie zagrożeń płynących ze świata roślin oraz zwierząt, 

VIII.   Bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu. 
*ma rozeznanie, gdzie można bezpiecznie się bawić, a gdzie nie, 

IX.   Bezpieczne wakacje. 
*poznanie,  miejsc specjalnie przeznaczone do zabaw dla dzieci (ogrodzony plac zabaw, właściwe wykorzystanie sprzętu), 

*ma rozeznanie z zagrożeń wynikających ze spożywania nieznanych roślin lub ich owoców, 

*dowie się, że z kąpielisk może korzystać tylko pod opieką osoby dorosłej. 

 

Cykle planowanych zajęć z dziećmi we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Pile: 

I spotkanie: Policjant to nasz przyjaciel- IX 2013 r. 
*Przedstawienie pracy policjanta (roli i zadań policji). 

*Zaprezentowanie umundurowania policjanta (sprzętu, pojazdu). 

*Zapoznanie dzieci z zasadami radzenia sobie w sytuacji zagubienia się (w sklepie, na placu zabaw). 

 

II spotkanie: Przestrzegam zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym- XI 2013 r. 
*Wprowadzenie zasad pieszego ruchu drogowego: 

- zasady przechodzenia przez jezdnię po pasach z i bez sygnalizacji świetlnej; 

- uświadomienie konieczności poruszania się po drodze w towarzystwie osoby starszej, do 7 roku życia; 

- zaprezentowanie niektórych znaków drogowych. 

*Uświadomienie dzieciom znaczenia znaczków odblaskowych. 

*Podkreślenie konieczności stosowania fotelików i pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. 

 

III spotkanie: Moje zimowe zabawy są bezpieczne- I 2014 r. 
*Uświadamianie zagrożeń wynikających z zabaw w niewłaściwym miejscu: na sankach i na łyżwach. 

*Uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwej zabawy na śniegu jak rzucanie śnieżkami w stronę  jadących pojazdów 

lub kolegów. 

*Uświadamianie zagrożeń wynikających z zabaw w domu podczas nieobecności rodziców: zabawy zapałkami, sprzętem 

gospodarstwa domowego itp. 

 

IV spotkanie: Jestem ostrożny w stosunku do obcych- III-IV 2014 r. 
*Uświadomienie dziecku zasady, że nie wolno nawiązywać znajomości z  przypadkowo spotkanymi osobami jeśli nie ma obok 

rodziców. 

*Przestrzeganie przed zabawą z nieznanymi zwierzętami. 

*Dziecko wie jak powinno się zachować w sytuacji spotkania z groźnym psem. 

 

V spotkanie: Bezpieczne wakacje- 24 VI 2014 r. 
*Uświadomienie dzieciom, że są miejsca specjalnie przeznaczone do zabaw z dala od jezdni, torowisk, placów budowy i 

zbiorników wodnych. 

*Uświadamianie zagrożeń wynikających ze spożywania nieznanych roślin lub ich owoców. 

*Dziecko dowie się, że z kąpielisk może korzystać tylko pod opieką osoby dorosłej. 

 

Zamierzone osiągnięcia dzieci po realizacji innowacji: 
*przestrzega poznanych zasad bezpieczeństwa i stosuje się do ustalonych umów, 

*orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu, 

*próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i domu 

*zachowuje ostrożność wobec nieznajomych, nie udziela im ważnych informacji, 

*stosuje zasady bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych 

*wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, zna numery alarmowe 

*zna zagrożenia wynikające z zabawy na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych, 
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*zna zagrożenia wynikające z zabawy w miejscach do tego nieprzeznaczonych (ulica) 

*wskazuje zagrożenia płynące ze świata roślin oraz zwierzą i unika ich, 

*przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z zabawek i urządzeń w sali, na placu zabaw, 

*powiadamia nauczyciela o uszkodzonych zabawkach i sprzęcie, 

*wie, do kogo zwrócić się o pomoc w razie zagrożenia (rodzic, nauczyciel, policjant) 

 

Cykl planowanych działań z Rodzicami/ Opiekunami: 

I. Spotkanie: Przedstawienie procedur "Bezpieczne przedszkole- bezpieczny przedszkolak" (zakładka Procedury)- VIII- IX 

2013 r. 

II. Spotkanie: Analiza realizacji innowacji pedagogicznej w I półroczu- II 2014 r. 

III. Spotkanie: Podsumowanie realizacji innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2013/ 2014- V-VI 2014 r. 

 

 

 


