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,,BEZPIECZEŃSTO – SPOKÓJ – SUKCES” 

 

Projekt edukacyjny w Gminnym Przedszkolu im. ks. Aleksandra Fedorowicza 

w Izabelinie 

 

Prowadzące: 

Anna Wysocka 

Agata Skubisz 

Agnieszka Krzewicka 

Magdalena Lewkowicz 

Anna Frątczak 

Czas trwania projektu: Styczeń – Marzec 2020r.  

Cele ogólne: 

- Uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w domu, w sali i 

ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach. 

- Zapoznanie w procesie wychowania i nauczania z sytuacjami zagrażającymi 

bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami przeciwdziałania tym 

niebezpieczeństwom, wdrażanie do unikania zagrożeń.  

-  Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu 

poczucia bezpieczeństwa. 

- Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, 

rozwiązywanie problemów. 

- Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie 

sprawy z ich konsekwencji. 

Cele szczegółowe:  

Dziecko: 

-  przewiduje skutki własnego postępowania i unika zagrożeń 

- zna numery telefonów alarmowych,  

- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,  
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- zna zasady zachowania się w obliczu niebezpieczeństw związanych z 

żywiołami,  

- bezpiecznie bawi się w miejscach dozwolonych, 

- ma  ograniczone zaufanie wobec nieznajomych osób,  

- umie opowiedzieć dorosłym o każdym zagrożeniu, które go spotkało, 

- zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i 

mechanicznych w domu; unika kontaktu z nieznanymi przedmiotami czy 

substancjami, 

Bezpieczeństwo fizyczne – styczeń - luty 2020 

1. Spotkanie z Policją – zajęcia profilaktyczne dla dzieci ,,Z Borsukiem 

bezpieczniej” - promowanie bezpiecznego poruszania się po drogach 

poznanie zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i z przedszkola, 

zapoznanie z zasadami bezpiecznych zachowań podczas zabawy, 

budowanie pozytywnego wizerunku policjanta w oczach dzieci jako 

osoby, do której w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc. 

2. Spotkanie ze Strażą Pożarną - nabycie umiejętności odpowiedniego 

zachowania podczas pożaru, utrwalenie numeru alarmowego do Straży 

Pożarnej, wzbogacenie wiadomości dzieci na temat ochrony 

przeciwpożarowej, zapoznanie z pracą strażaka oraz budzenie szacunku 

dla pracy strażaków. 

3. Spotkanie z Pogotowiem Ratunkowym -  warsztaty dla dzieci - 

przedstawienie wizerunku ratownika medycznego; przybliżenie jego pracy, 

poznanie elementarnych zasad postępowania przy wypadkach, poznanie 

zasad udzielania pierwszej pomocy. 

4. Współpraca z Kampinoskim Parkiem Narodowym – zorganizowanie 

spotkania  z przedstawicielem KPN -   prelekcja na temat bezpiecznych 

zachowań w lesie, sposobu zachowania się podczas niebezpiecznych sytuacji, 

zjawisk pogodowych, rozmowa na temat  konieczności ochrony środowiska 

przyrodniczego,  zaznajamianie z funkcjami parku narodowego oraz 

wyjaśnianie skutków niebezpiecznych zachowań i nie szanowania przyrody. 

5. Spotkanie ze Strażą Ochrony Kolei – prelekcja dla dzieci prowadzona przez 

pracowników SOK mająca na celu zwiększenie świadomości dzieci na temat 

bezpieczeństwa w ruchu drogowo-kolejowym, podniesienie stopnia wiedzy i 

umiejętności praktycznych oraz prawidłowych zachowań w przypadku 

wystąpienia zagrożenia.  

 6. Spotkanie na auli wszystkich grup, wspólne rozwiązanie Quizu na temat 

bezpiecznych zachowań, prezentacja krótkich scenek, grupy młodsze – 

piosenka, wierszyk  dotyczący bezpieczeństwa.  
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Bezpieczeństwo emocjonalne – marzec 2020   

 Głównym celem tego tygodnia będzie zrozumienie przez dzieci emocji, uczuć 

własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane z 

wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz 

sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych 

możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.  Organizowanie, sytuacji 

prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których 

źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, które zapewniają 

nam bezpieczeństwo emocjonalne. Kolejnym ważnym celem będzie 

przeciwdziałanie konfliktom w grupie rówieśniczej – rozumienie i wczucie się 

w sytuację i potrzeby kolegi, koleżanki. 

1. Czytanie dzieciom przez nauczycieli bajek terapeutycznych. 

2. Opracowanie scenariuszy dotyczących empatii- współpraca z psychologiem  

3. Zorganizowanie spotkania z rodzicami przy współpracy z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Bliznem Jasińskiego, dotyczącego 

bezpieczeństwa emocjonalnego dzieci. 

4. Współpraca z Instytutem Redukcji Stresu – warsztaty dla nauczycieli i 

rodziców. 

5. Zorganizowanie konkursu dla dzieci, podsumowującego projekt  

,,Bezpieczeństwo- spokój-sukces” 

 


