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WSTĘP  
 
     Szkoła to odpowiednie miejsce, w którym można realizować projekty związane         
z bezpiecznym funkcjonowaniem w życiu społecznym dostosowane do różnych 
grup wiekowych. Ich realizacja na każdym etapie kształcenia umożliwia 
wyrobienie u uczniów nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych 
sytuacjach, nabycie praktycznych umiejętności ratowniczych, nawyków zdrowego 
stylu życia oraz  właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 
Projekt „ Miesiąc kolorowy – bezpieczny i zdrowy” przeznaczony jest dla dzieci          
z klas I-III szkoły podstawowej.             
     Przewidywane oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze ukierunkowane              
są na wyrabianie u uczniów określonych umiejętności i sprawności niezbędnych          
w przygotowaniu do bezpiecznej zabawy, nauki, pracy, życia. Nie należy zapominać 
o zasadzie, że chcąc zapewnić uczniom bezpieczeństwo, trzeba zadbać                               
o profilaktykę zapobieganie zagrożeniom, przemocy i agresji oraz rozwijanie              
u dzieci postaw probezpiecznych i prospołecznych.  
 

 

     Głównym celem realizacji programu jest  wzrost świadomości dotyczącej 
bezpieczeństwa wśród dzieci i ich rodziców, ochrona przed zagrożeniami. 
Pragniemy, aby nasi uczniowie nabyli wiedzę o bezpieczeństwie, zdrowiu oraz 
nauczyli się umiejętności niezbędnych dla kształtowania właściwych postaw                 
i zachowań. 

 

 

CELE EDUKACYJNE: 

 

 Utrwalenie wiedzy dotyczącej znajomości podstawowych zasad ruchu 
drogowego oraz ukazanie skutków lekceważenia tych zasad. 
 

 Dostarczanie wiedzy na temat sytuacji będących źródłem bezpośredniego 
zagrożenia życia i zdrowia oraz sposobów radzenia sobie w nich. 
 

 

 Wyrabianie szacunku do ciężkiej i niebezpiecznej pracy strażaka, policjanta, 
strażnika miejskiego, lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, 
kominiarza. 
 

 Zapoznanie z przyczynami i skutkami powstawania pożarów połączone                        
z przybliżeniem właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia 
związanej  z pożarem. 
 

 



 Przypomnienie numerów alarmowych do Policji, Straży Pożarnej                            
i Pogotowia Ratunkowego oraz sytuacji, w których należy wezwać 
odpowiednie służby ratunkowe. 
 

 Kształtowanie pożądanych postaw dotyczących przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w życiu codziennym. 

 

 Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie. 
 

 Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia. 
 

 Uwrażliwienie uczniów na przemoc i agresję. 
 

 Zwrócenie uwagi na dokarmianie ptaków, zachęcenie uczniów do zakładania 

karmników w domach. 
 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

 umiejętność bezpiecznego zachowania się w różnych niebezpiecznych 
sytuacjach;  
 

 eliminowanie sytuacji sprzyjających ryzykownym zachowaniom;  
 

 umiejętność dostrzegania i przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia                  
i życia; 
 

 szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia; wzywanie służb ratowniczych    
do wypadku; podejmowanie rozważnych i odpowiedzialnych decyzji; 

 

 rozpoznawanie i unikanie zagrożeń ze strony dorosłych i zwierząt;  
 

 dbałość o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;  
 

 udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

POSTAWY I ZACHOWANIA 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw w szkole;  
 

 postawa odpowiedzialności za zdrowie własne i kolegów;  
 

 wzmocnienie więzi w grupie, postawa przyjaźni i akceptacji; gotowość 
niesienia pomocy innym; wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka;  



 

 wzrost poczucia wiary w siebie i swoje możliwości;  
 

 uwrażliwienie na przemoc i agresję w szkole;  

 

SPODZIEWANE EFEKTY  

 nawyk dbania o zdrowie i bezpieczeństwo; 
 

 zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć, zabaw w szkole i poza nią; 
 

 właściwy sposób zachowania się na wypadek nieszczęśliwego wypadku; 
 

 właściwy sposób przekazania wiadomości o zagrożeniu; informowanie 
służb ratowniczych o wypadkach; 

 
 eliminowanie ryzykownych zachowań; unikanie zagrożeń ze strony 

dorosłych     i zwierząt;  
 

 troska o bezpieczeństwo własne i kolegów; wzmocnienie więzi w grupie, 
wzajemna pomoc;  

 
 bezpieczne uczestniczenie w ruchu drogowym;  

 włączenie uczniów w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści 
wynikających z segregacji odpadów i ich przetwarzania                                            
oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków i zachowań;     

 zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji-
ekologicznej  nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu,                      
w środowisku; 

 zwrócenie uwagi na dokarmiania ptaków, zachęcenie uczniów                                
do zakładania karmników w domach. 

 

 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: LISTOPAD 2019 r. 

 

UCZESTNICY PROJEKTU 

Uczniowie z klas I- III, nauczyciele, rodzice uczniów, zaproszeni goście. 



 

METODY I FORMY PRACY  
 
 

      W trakcie realizacji projektu wskazane jest stosowanie metod aktywnych, 
których założeniem jest zaangażowanie osób uczących się w proces dydaktyczny,                  
np.: zajęcia warsztatowe wyzwalające u uczniów swobodną ekspresję; scenki 
dramowe w wykonaniu dzieci (historie sytuacyjne); gry i zabawy doskonalące 
umiejętność dostrzegania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu; inscenizacje 
krótkich tekstów literackich; ćwiczenia praktyczne; pokazy, obserwacje; 
wycieczki; lekcje biblioteczne; spotkania z zaproszonymi gośćmi, prezentacje 
multimedialne.  
     Dobór metod i form pracy w trakcie realizacji projektu „ Miesiąc kolorowy                      
– bezpieczny  i zdrowy” zakłada jako najważniejsze takie oddziaływanie na dzieci, 
aby umiejętności, wiedza, postawy i wnioski płynące z proponowanych zajęć 
pomogły im być bezpiecznymi we wszystkich sytuacjach szkolnych                                         
i pozaszkolnych.  
 
 
 
 
 

  

Zadania Termin Odpowiedzialni 

I.TYDZIEŃ - BIAŁY 

-spotkanie z lekarzem 

pediatrą, stomatologiem, 

pielęgniarką, ratownikiem 

medycznym 

I tydzień listopada 2019r. Anita Rzepka 

Olga Nowicka 

II.TYDZIEŃ – 

CZERWONY 

-spotkanie ze strażakiem, 

kominiarzem 

II tydzień listopada 2019r. Elżbieta Wojtkowiak 

Agata Baczyńska 

III.TYDZIEŃ – NIEBIESKI 

-spotkanie z policjantem, 

strażą miejską 

III tydzień listopada 2019r. Renata Dziurzyńska 

Emilia Pałecka 

IV.TYDZIEŃ – ZIELONY 

-spotkanie z leśniczym, 

ekologiem 

OSTATNI DZIEŃ 

TYGODNIA – 

KOLOROWY 

-podsumowanie 

IV tydzień listopada 2019r. Jolanta Gołębiewska 

Agnieszka Błażejewska 

 

 

Marzena Błaszak 

Ela Rydlewska 

Elżbieta Żak 

 

  

  
 



EWALUACJA PROJEKTU  
 

     Końcowym etapem realizacji projektu edukacyjnego będzie krótka ankieta 
ewaluacyjna dla uczniów (kl. 2 i 3) i rodziców. Stopień osiągnięcia założonych 
celów będzie można ustalić również na podstawie zachowań dzieci w sytuacjach 
zagrożenia oraz ich postaw wobec samych siebie i innych, a także stosunków 
emocjonalnych i społecznych panujących wśród uczniów. Podsumowanie 
realizacji projektu nastąpi w czasie spotkania Rady Pedagogicznej, a wnioski 
zostaną uwzględnione w planowaniu pracy na przyszły rok szkolny.   
 

 

 

 


