BEZPIECZNE DZIECKO
Program edukacyjny Straży Miejskiej w Skawinie
w roku szkolnym 2009/2010

Program edukacyjny „Bezpieczne Dziecko”, realizowany w roku szkolnym 2009/2010
przez skawińską Straż Miejską, wykształcić ma w dzieciach umiejętność rozpoznawania
zagrożenia jakie na nie czyhają. Program obejmuje następujące tematy:
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM




bezpieczna droga do szkoły, omówienie zasad poprawnego chodzenia
poboczem drogi, chodnikiem, oraz przypomnienie zasad przechodzenia przez
jezdnię
ograniczona widoczność przy zmianie warunków atmosferycznych
ograniczone zaufanie do osób nieznanych, „masz daleko do szkoły wsiądź do
samochodu chętnie cię podwiozę, jadę w tym kierunku „.

ŚWIADOME UCZESTNICTWO W RUCHU DROGOWYM






zapoznanie młodzieży szkolnej z zasadami ruchu drogowego
 część teoretyczna w szkołach; prelekcja multimedialna dotycząca jazdy
rowerem, omówienie znaków drogowych,
 część praktyczna na terenie Miasteczka Komunikacyjnego,omówienie
zasad ruchu drogowego, znaków drogowych, sytuacji na drogach,
omówienie budowy i wyposażenia roweru, a także doskonalenie jazdy
rowerem.
w czasie zajęć rozdawane będą foldery „Kodeks rowerzysty”, które oprócz
informacji o zasadach ruchu drogowego, zawierają dodatkowo zasady udzielania
pierwszej pomocy w chwili wypadku. Foldery wydane zostały dla celów
edukacyjnych przez UMiG w Skawinie
w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych rozdawane również będą breloczki
odblaskowe

BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO





bezpieczne zabawy; zabawy na świeżym powietrzu - w zależności od pory roku,
zabawy w domu - omówienie zagrożeń pożarem, porażenie prądem.
spotkanie z osoba nieznaną - jak należy reagować, gdy osoby OBCE proponują
słodycze, proponują iż pokażą nowe ciekawe gry komputerowe lub innego
rodzaju atrakcje
jak się należy zachować, gdy osoby, których nie znamy zmuszają nas abyśmy
udali się z nimi do ich samochodu, mieszkania itp.
skuteczna obrona przed atakiem psa

NARKOTYKI, ALKOHOL, NIKOTYNA
(dlaczego uczniowie po nie sięgają, kto to jest diler, odurzanie się środkami ogólno
dostępnymi, w jakiej postaci mogą występować środki odurzające, pierwsza dawka za
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darmo, jak reagować gdy dorośli częstują dzieci używkami, nie każdy lek leczy skutki
używania narkotyków, alkoholi, tytoniu).

STRAŻNIK MIEJSKI TO TWÓJ PRZYJACIEL


omówienie pracy funkcjonariusza Straży Miejskiej, pokaz wyposażenia strażnika
do służby, wyposażenia radiowozu, omówienie zasad pracy psa służbowego do
wykrywania zapachów narkotykowych.

BEZPIECZNE WAKACJE, BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE







w lesie; grzyby i rośliny trujące, zwierzęta, palenie ognisk w lesie,
nad wodą; kąpieliska strzeżone i niestrzeżone, omówienie zasad zachowania się
nad wodą i ślizgawkach na jeziorku
w górach; wytyczone szlaki, jak należy zachowywać się na stokach górskich,
odpowiedni strój pomoże uniknąć wypadku
na śniegu i lodzie
na rowerze
w obcym kraju

Celem programu jest podnosienie poczucia odpowiedzialności za zachowanie oraz
bezpieczeństwo swoje i innych. Propagowanie tych zasad wśród dzieci i młodzieży
szkolnej poprzez wyrabianie u dzieci wrażliwości na bezpieczne zachowanie w szeroko
rozumianym aspekcie bezpieczeństwa i propagowanie kulturalnych zachowań na
drodze, oraz podczas zabawy wśród rówieśników.
Rozmowa na każdy z wymienionych tematów odbywa się w sposób swobodny,
wykorzystywane są inne techniki tj. malowaniu obrazków, które następnie wspólnie,
dzieci – nauczyciel - Straż Miejska, są analizowane podczas lekcji. Każdy z tematów
omawiany jest podczas jednej godziny lekcyjnej. Zajęcia cieszą się dużym
zainteresowaniem. A ich niewątpliwą zaletą, jest dostosowanie do wieku ucznia, przez
odpowiedni dobór metod edukacyjnych. Liczymy na odzew nauczycieli, lekcje
organizowane przez umundurowanego funkcjonariusza są uzupełnieniem wiedzy
przekazywanej w szkole.

W trosce o ich bezpieczeństwo dzieci !

Szczegółowych informacji udziela osobiście Aplikant Bogusława Wyroba
w siedzibie Straży Miejskiej w Skawinie lub pod nr. tel.784 621 494.

