Projekt edukacyjny

„Bezpieczeństwo na drodze”

„Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest
obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników
ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po
chodniku.”
Prawo o ruchu drogowym,
Rozdział 2, Art. 11, Ustęp 4a

Projekt realizowany w klasach - IV, I - III i w oddziałach przedszkolnych
Termin realizacji : wrzesień - październik
Osoby odpowiedzialne: Izabela Pawlińska i Beata Skibińska

Cele:
- podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci uczestniczących w ruchu
drogowym (bezpieczna droga do szkoły i do domu),
- kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych,
- uświadomienie uczniom konieczności noszenia odblasków,
- wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe.

W ramach projektu zaplanowano w naszej szkole następujące inicjatywy:
- Cykl występów uczniów klasy IV - „Jestem bezpieczny - jestem
widoczny” .

- Film edukacyjny - „Bezpieczna droga do szkoły”.
- Pogadanka na temat bezpieczeństwa.
- Wyposażenie uczniów klas młodszych w elementy odblaskowe.
- Szkolny konkurs plastyczny na temat „Ozdobny odblask”.
- Wystawa prac uczniów klasy IV dotycząca bezpieczeństwa na drodze „Pan Stop”.

Działania w ramach projektu
Zadania
1.Wyszukanie i nauka wierszy o bezpieczeństwie na
drodze - klasa IV

Termin realizacji
22.IX- 03. X.2014

Przygotowanie występu i rekwizytów (kamizelki
odblaskowe, znaki).
2. Wykonanie pracy pt. „Pan Stop” na zajęciach
technicznych oraz zorganizowanie wystawy prac klasa IV

25.IX - 02.X.2014

3.Występy klasy IV dla poszczególnych klas młodszych i
oddziałów przedszkolnych oraz rozdanie odblasków.

06.X - 15.X.2014

4. Opracowanie regulaminu i zorganizowanie konkursu
plastycznego dla klas I-III i oddziałów przedszkolnych
- „Ozdobny odblask” (projekt odblasku).

15.X - 22.X.2014

5. Rozwiązanie konkursu oraz zorganizowanie wystawy
prac konkursowych.

21-22.X.2014

6. Obejrzenie filmu edukacyjnego - „Bezpieczeństwo na
drodze”.

24.X.2014

7. Pogadanka na temat bezpieczeństwa na drodze
- nauczyciel ubrany w kamizelką odblaskową.

24.X.2014

Sprawozdanie z działań oraz zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie
internetowej szkoły ( zakładka „Projekty edukacyjne”).

