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                                          Współczesny świat jest pełen zagrożeń. Bezpieczeństwo 
odgrywa istotną rolę w życiu każdego dziecka. Wychowanie oraz kształcenie dzieci 
powinno   między innymi koncentrować się na  informacjach dotyczących otaczającej 
rzeczywistości, która może nieść szereg rozmaitych zagrożeń. Dzieci muszą nauczyć się 
przewidywać i radzić sobie  w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę 
niebezpieczeństwa.  Dlatego też należy podjąć  działania zmierzające do uświadomienia 
dzieciom grożących im niebezpieczeństw. 
                     Celem wychowania w placówce  jest wspomaganie                                               
i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie    z jego wrodzonym potencjałem i z jego 
możliwościami rozwojowymi  w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym                         
i przyrodniczym. Wychowanie podopiecznych w zakresie dbałości o własne 
bezpieczeństwo koncentruje się na poznawaniu przez nich  zasad bezpieczeństwa                         
i przestrzeganiu ich oraz na poznawaniu sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. 
 
 
 
Cele programu: 

➢ Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie placówki i poza nią. 

➢ Wdrażanie do kierowania się zasad ograniczonego zaufania w stosunku do osób 
nieznajomych. 

➢ Kształtowanie umiejętności świadomego przestrzegania zasad ruchu drogowego. 

➢ Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz 
postawy partnerstwa, życzliwości i zrozumienia dla innych uczestników ruchu drogowego. 

➢ Wzbogacanie zaufania dla policjanta, jako osoby mogącej pomóc dziecku                          
w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu. 

➢ Poszerzanie wiadomości dotyczących zasad bezpiecznej zabawy. 

 

                               Wychowankowie w ramach programu zaznajomią się z zasadami 
poruszania się pieszych po drogach, a w szczególności nauczą się  przestrzega zasad 
przechodzenia przez jezdnię z sygnalizacją świetlną i na drogach nieoznaczonych. 
Dowiedzą się:  jak bezpiecznie zachowywać się  w kontaktach  z osobami obcymi  
(odmowa pójścia na spacer, wsiadania do samochodów, przyjęcie słodyczy), jakie 
przedmioty i urządzenie źle wykorzystane mogą spowodować różne zagrożenia,  jakie 
miejsca są bezpieczne na zabawę, a jakie nie oraz  jak kulturalne i bezpieczne 
zachowanie się podczas zabaw i sportów zimowych co pozwali uniknąć niebezpiecznym 
sytuacjom. Wychowankowie uzyskają informacje na temat jakie zachowania są 
prawidłowe, a jakie niebezpieczne dla  zdrowia i życia.  

 

                                                 Program przeznaczony jest dla uczniów trzech zespołów 
edukacyjno – terapeutycznych. 

                             
 
 

 
 



 Okres realizacji programu od 27 września 2013 do 31 maja  2014. 
 
 

 W ramach programu wychowankowie:  
 

➢ Zapoznają z obsługą podstawowych urządzeń elektrycznych użytku domowego. 

➢ Uświadomią sobie niebezpieczeństwa wynikającego z zabawy z zapałkami, 
zapalniczkami, czy zapalania ogniska w nieodpowiednich miejscach i bez nadzoru 
dorosłych. 

➢ Zrozumieją  zakaz zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych. 

➢ Zrozumieją zakaz zbliżenia się do nieznanych zwierząt. 

➢ Zrozumieją zasadą kierowanie się ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami 
obcymi.  

➢ Będą pamiętać własny adresu zamieszkania, numeru telefonu. 

➢ Dowiedzą się o roli  policjanta, jako osoby mogącej pomóc dziecku w sytuacji 
zagrażającej zarówno jego bezpieczeństwu, jak i innych. 

➢ Będą wiedziały jak  bezpieczne korzystanie z sprzętu służącego zabawą zimowym. 

➢ Będą wiedziały jak bezpieczne i kulturalne zachowanie się w czasie zabaw 
zimowych. 

➢ Będą wiedziały jakie są prawidłowe i bezpieczne zachowania dla zdrowia i życia 
swojego i innych. 

➢ Będą wiedziały jak ważna jest wzajemna pomoc w trudnych sytuacjach i podczas 
zabaw. 

➢ Dowiedzą się jak bezpieczne korzystać  z kąpieli słonecznych i wodnych. 

➢ Dowiedzą się jak bezpieczne poruszać  się po korytarzu w placówce. 

➢ Dowiedzą się jak bezpieczne zachowywać się w różnych pomieszczeniach 
placówki: łazienka, sala rehabilitacyjna. 

➢ Dowiedzą się jak bezpiecznie się  bawić  na terenie zielonym placówki. 

➢ Dowiedzą się jak umiejętne i bezpieczne posługiwanie się przyborami w czasie 
zajęć.                              

➢ Dowiedzą się o roli strażaków w sytuacjach pożarów i wypadków drogowych. 

➢ Dowiedzą się o roli pracowników pogotowia ratunkowego w ratowaniu życia                          
i zdrowia ludzi. 

➢ Poznają numery alarmowe: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego. 

➢ Dowiedzą się, jak niebezpieczne mogą być rośliny i lekarstwa. 

 

 



 

 

 

Harmonogram: 

 

październik: 

– spotkanie z policjantem: rola policjanta w sytuacjach zagrażających dzieciom                               
i innym osobą, zasady bezpieczeństwa na drodze. 

– projekcja bajki: „Braci koali para – Jaś policjant”. Ćwiczenia prawidłowego 
przechodzenia przez jezdnię 

listopad: 

– projekcja bajki: „Reksio strażak”  –  wprowadzenie do spotkania ze strażakiem  

– spotkanie ze strażakiem ich rola w trakcie pożarów i wypadków drogowych 

grudzień: 

– prezentacja multimedialna  – „Bezpieczeństwo na drodze; jak je przestrzegać, 
telefony alarmowe” 

– prezentacja multimedialna  –  „Jak bezpiecznie się bawić zimą”  

 

styczeń: 

– prezentacja multimedialna –  „Jak bezpiecznie zachowywać się na terenie placówki” 

– prezentacja multimedialna – „Jak bezpiecznie zachowywać się w domu, mój adres”  

luty: 

– prezentacja multimedialna  – „Co zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu” 

– zabawy tematyczne z wykorzystaniem środków opatrunkowych 

marzec: 

– prezentacja multimedialna – „Bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu” 

– spotkanie z pracownikami pogotowia ratunkowego 

kwiecień: 

– prezentacja multimedialna –  „To nie dla dzieci! Czym nie wolno się bawić” 

– ćwiczenia prawidłowego przechodzenia przez jezdnię 

maj: 

– quiz obrazkowy  –  „Zasady bezpieczeństwa w domu, w ośrodku, na drodze                          
i podczas zabawy” 

– prezentacja multimedialna – „Znam zasady bezpiecznego zachowania się w domu                    
i na drodze”  

 


