
GAZETKA „BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE” 

 

Drodzy rodzice. Oddajemy Wam pierwszy numer naszej przedszkolnej gazetki pt. „Bezpieczne 

Przedszkole”, w której chcemy informować o ważnych sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. 

Od września 2014 roku nasze przedszkole realizuje program „Bezpieczne Przedszkole”, którego celem 

jest wychowanie dzieci na odpowiedzialnych dorosłych dbających o bezpieczeństwo własne i innych 

osób. Cel ten możemy osiągnąć wyłącznie z pomocą rodziców, gdyż to właśnie Wy jesteście dla dziecka 

najważniejszymi osobami, z których biorą przykład, jesteście wzorem do naśladowania.  

 

O PROGRAMIE 

Program „Bezpieczne przedszkole” jest skierowany do dzieci, rodziców oraz pracowników 

przedszkola. Jego podstawowym celem jest wyrabianie u dzieci nawyków i umiejętności związanych z 

bezpieczeństwem, przy aktywnym współudziale rodziców, którzy również pogłębiają swoją wiedzę w tej 

dziedzinie oraz wprowadzanie zmian w placówce tak, by była miejscem bezpiecznym dla dzieci i 

pracowników. 

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PROGRAMU obejmuje następujące bloki tematyczne: 

1. Moje przedszkole jest bezpieczne. 

2. Bezpieczna droga do przedszkola. 

3. Produkty bezpieczne i niebezpieczne. 

4. Mieszkanie jest miejscem bezpiecznym. 

5. Nie wpuszczam obcych do domu. Wiem, jak się zachować podczas spotkania z nieznajomym. 

6. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 

7. Dbamy o swoje zdrowie. 

8. Rozumienie zjawisk atmosferycznych i unikanie zagrożeń z nimi związanych. 

9. Jesteśmy życzliwi i uprzejmi dla innych. 

10. Bawimy się bezpiecznie. 

11. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

Nr 1/2015 

 



 

 

DZIECKO NA DRODZE 

W pierwszym numerze naszej gazetki poruszymy tematykę dotyczącą dziecka na drodze i Was, drodzy 

Rodzice, jako uczestników ruchu drogowego. Oto kilka ważnych porad: 

 DOBRY PRZYKŁAD 

 Niezależnie od tego czy siedzisz z przodu, czy z tyłu, zawsze zapinaj pasy, nawet na krótkich 

trasach, aby ten Twój nawyk stanowił dla dzieci przykład i wywoływał u nich taką samą 

potrzebę zabezpieczenia. 

 Nigdy nie sadzaj dziecka z przodu ani na kolanach, gdyż w przypadku zderzenia czy 

gwałtownego hamowania uderzy ono w przednią szybę lub tablicę rozdzielczą. 

 Dziecko jest często ofiarą złego przykładu ze strony innych. Dlatego pamiętaj o odwracaniu 

głowy w lewo i prawo przed przejściem przez jezdnię, aby nakłonić dzieci do robienia tego 

samego.  



 Nie mów dzieciom „szybko przechodź”, „pospiesz się”, by nie nabrały przekonania, że należy 

przebiegać przez ulicę. 

 

 WIDOCZNY NA DRODZE 

 Dziecko nie wie, że na drodze trzeba widzieć i być widocznym, dlatego zawsze ubieraj dzieci 

tak, aby były dobrze widoczne na drodze (elementy odblaskowe, jasne ubrania nawet w ciągu 

dnia). 

 Na rowerze oprócz światła zamontuj elementy zabezpieczające (ze światełkiem odblaskowym 

po obu stronach). 

 Zatrzymuj się na granicy zaparkowanych pojazdów zasłaniających widoczność. Bądź zawsze 

przygotowany na to, że jakieś dziecko lub pieszy wyjdzie nagle z przodu lub zza stojącego 

autobusu czy ciężarówki. 

 Naucz dzieci, jak należy wychodzić spomiędzy zaparkowanych samochodów. Dzieci 

przekonają się wówczas, że ze względu na swój wzrost niewiele widzą i są zasłonięte przez 

samochody. Kierowcy mogą ich nie zauważyć. 

 

 ZACHOWANIA DZIECKA SĄ NIE DO PRZEWIDZENIA 

 Dziecko nie jest małym dorosłym. Nie ma odruchów dorosłego, ani nie rozumuje tak jak on. 

Dlatego spróbuj sobie wyobrazić, jakie mogą być reakcje dzieci i zwolnij na ich widok. 

 Małe dziecko = duże niebezpieczeństwo! 

 

 WĄSKIE POLE WIDZENIA 

 Dziecko jest często ofiarą swojego wąskiego pola widzenia. Kiedy biegnie, spieszy się lub jest 

zaniepokojone, widzi tylko to, co przed nim. Dlatego zawsze miej się na baczności, kiedy 

widzisz dzieci w pobliżu ulicy. 

 Piłka, która toczy się po jezdni, zawsze poprzedza dziecko, które biegnie, aby ją złapać, więc 

zadbaj o to, aby dzieci nie bawiły się w pobliżu ulicy. 

 Nigdy nie powierzaj dzieciom opieki nad zwierzęciem na ulicy. 

 

 DŹWIĘKI Z OTOCZENIA 

 Ucz dzieci, aby były czujne na wszystkie dźwięki spotykane na drodze i schodziły na bok w 

przypadku podejrzanego dźwięku (np. szybko lub blisko jadący samochód). 

 Gdy widzisz po drugiej stronie ulicy znajome dziecko, nie wołaj go i nie dawaj żadnych 

znaków, tylko sam do niego podejdź. 

 Przestrzegaj dzieci przed przechodzeniem przez jezdnię do rodziców, kolegów czy innych 

osób, nawet jeśli wołają lub dają znaki. To oni muszą przejść do dziecka. 



 Jeżeli dziecko jest pod wpływem stresu, nie puszczaj do samego na drogę, ale trzymaj mocno 

za rękę. Niekontrolowane emocje powodują niekontrolowane zachowania. 

Proponujemy Wam, drodzy Rodzice, wypełnienie ankiety pt. „Czy jestem odpowiedzialnym 

rodzicem?” W ankiecie znajdują się pytania dotyczące  postępowania z dziećmi z zakresu ich zdrowia i 

bezpieczeństwa. Jeżeli uzyskaliście wynik od 40 do 46 punktów, to znaczy, że dbacie o pełne 

bezpieczeństwo swojego dziecka. Jeżeli Wasz wynik był poniżej 40 punktów, to zastanówcie się, które 

elementy związane z bezpieczeństwem Waszej pociechy należy jeszcze poprawić. 

Ocena w skali 1-4: 

1-Zdecydowanie nie,  2- raczej nie,  3- raczej tak,  4- zdecydowanie tak. 

 

Moje dziecko jeździ na tylnym siedzeniu samochodu, w foteliku, zapięte pasami. 

 

 

Moje dziecko jeździ na przednim siedzeniu w samochodzie. 

 

 

Pilnuję, aby moje dziecko myło ręce przed każdym posiłkiem. 

 

 

Pilnuję, aby moje dziecko myło zęby po posiłkach. 

 

 

Dbam, by moje dziecko aktywnie spędzało czas na świeżym powietrzu.  

 

 

Dbam o prawidłowe żywienie mojego dziecka (warzywa owoce, nabiał). 

 

 

Pilnuję ,aby moje dziecko nie jadło chipsów oraz dużej ilości słodyczy. 

 

 

Moje dziecko zakłada kask podczas jazdy na rowerze i rolkach. 

 

 

Pilnuję, by moje dziecko nie spędzało zbyt wiele czasu przed telewizorem i 

komputerem (najwyżej 1 godzina dziennie). 

 

 

Kontroluję programy telewizyjne i gry komputerowe. 

 

 

Nie zostawiam dziecka w domu bez opieki. 

 

 

Przyprowadzam chore dziecko do przedszkola. 

 

 

Uczę moje dziecko zasad prawidłowego poruszania się po drodze.  

   

 

Zebrane punkty: 

 

 

 

 

 

 



Na zakończenie przyjemny wierszyk dla dzieci autorstwa E. Piechny – Pietrzyk pt. „Zwierzęta na 

wycieczce”. 

W zoo dziś dzień jest uroczysty,  

na wycieczkę idą wszyscy. 

Jest żyrafa, są dwa słonie,  

małpki trzy i cztery konie. 

 

Idzie gruby hipopotam,  

stąpa ciężko, chlapie błotem. 

Aż oburza się pan zebra: 

- Czemu pan o innych nie dba? 

 

Nagle zgrzyt i huk, i świst,  

na chodniku słychać pisk. 

Mały bocian z żółwiem małym  

przez ulicę przebiec chciały. 

 

- Jak tak można? - krzyczą słonie. 

- Przecież światło jest czerwone! 

Żółw się schował pod swój domek: 

- I co z tego, że czerwone? 

 

Zaskrzeczała więc papuga: 

- Gdy czerwone okiem mruga, 

musisz stać i czekać moment, 

żeby przejść na drugą stronę. 

 

Potem zmiana - możesz iść, 

bo zielone jest jak liść. 

Przez ulicę przechodź raźnie, 

nie ociągaj się! Odważnie! 

 

Żółw posłuchał, bocian też: 

- Czy coś jeszcze wiedzieć chcesz? 

Gdy zielone – idź, nie zwlekaj! 

Gdy czerwone – stój i czekaj! 

 

 

 

 


