
Podsumowanie projektu „Bezpieczeństwo na drodze” realizowanego w naszej 

szkole  

Projekt „Bezpieczeństwo na drodze”  miał na celu promowanie bezpiecznych 

zachowań dzieci, poprzez wyrabianie nawyku stosowania zasad bezpieczeństwa 

w ruchu pieszych oraz noszenia odblasków  – już od najmłodszych lat. 

W ramach projektu uczniowie klas młodszych oraz przedszkolaki  mieli okazję 

obejrzeć występy  kolegów i koleżanek z klasy IV, na temat zasad i przepisów 

ruchu drogowego.  Czwartoklasiści  zostali przygotowani przez panią Izę 

Pawlińska i panią Beatę Skibińską.. Podczas występu uczniowie recytowali 

wiersze o bezpieczeństwie na drodze i o  konieczności noszenia odblasków. 

Prezentowali również znaki ważne dla pieszych. Na koniec  każdego spotkania 

(z każdą klasą osobno) dzieci  otrzymywały  odblaski do plecaków.  

Uczniowie klasy IV wykonali również - "Pana Stopa", który pomoże dzieciom w 

zapamiętaniu znaków drogowych ważnych dla pieszych.  

W ramach projektu - czwartoklasiści  w raz z opiekunami ,  zaprosili młodszych 

kolegów do udziału w konkursie plastycznym - "Ozdobny odblask" . 

Oto wyniki: 

- 1 miejsce    Maja Myśliwiec  

- 2 miejsce    Martyna Marciniak   

- 3 miejsce    Malwina Filipiak 

Laureaci otrzymali   dyplomy  i kamizelki odblaskowe. Pozostali uczestnicy 

konkursu otrzymali  dyplomy za udział  oraz nagrody pocieszenia -  opaski 

odblaskowe. 

Podsumowaniem projektu było wspólne obejrzenie filmu edukacyjnego pt: 

"Bezpieczna droga do szkoły".  Po  projekcji filmu Pani Beata Skibińska 

przeprowadziła z dziećmi pogadankę  na temat bezpieczeństwa dzieci w drodze 

do szkoły i do domu, w celu utrwalenia pozytywnych zachowań na drodze. 

 

***************************************************************** 

Wiersze o bezpieczeństwie prezentowane przez klasę IV 



 

Naucz się zasad ruchu drogowego 

i pilnuj bezpieczeństwa swego! 

 

Chociaż jestem jeszcze mały 

znam przepisy i sygnały 

Zawsze chodzę tylko tam, 

gdzie od mamy zgodę mam! 

 

Chcemy lepiej niż rodzie 

pieszo chodzić przez ulice. 

Po chodniku z wielką wprawą 

wędrujemy strona prawą1 

 

Kto zamierza przejść ulice, musi poznać tajemnice! 

1. Na chodniku przystań bokiem. 

2. Popatrz w lewo bystrym okiem. 

3. Skieruj w prawo wzrok sokoli. 

4.Znów na lewo spójrz powoli. 

5.Jesdnia wolna - więc swobodnie mogą przejść przez nią przechodnie! 

 

 

Kiedy przechodzisz przez ulicę, 

pamiętaj - o wypadek łatwo! 



Na skrzyżowaniu wolną drogę 

wskazuje Ci  zielone światło! 

 

Przez  jezdnię nigdy  nie przebiegaj ! 

Choćbyś się bardzo nawet śpieszył! 

Poszukaj sobie białych pasów 

To właśnie przejście dla pieszych! 

 

Zwracaj uwagę na znaki drogowe 

i noś zawsze elementy odblaskowe! 

 

Bo bezpieczne są dzieci, gdy na plecakach i ubraniach 

odblaskowy znaczek świeci! 

 

My mamy odblaski na sobie 

jesteśmy widoczni na drodze, 

jesteśmy bezpieczni, choć mali 

błyszczymy, świecimy w oddali! 

 

Bo odblaski , to jest coś, 

nosi je dziś każdy gość! 

Opracowała  Iza Pawlińska 


