Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza
w Szczercowie

PROGRAM EDUKACYJNY
„KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA”
dla uczniów klas pierwszych

ROK SZKOLNY 2013/2014

CELE PROGRAMU:





Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole.
Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.
Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.
Zwrócenie uwagi nauczycieli na konieczność edukowania dzieci w szeroko rozumianej
tematyce bezpieczeństwa.

ZASADY PROGRAMU:
1. Program skierowany jest do uczniów klas I.
2. Czas trwania programu: cały rok szkolny 2013/2014.
3. Szkoła otrzymuje bezpłatnie od Organizatorów materiały do realizacji programu:


książeczki dla dzieci „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka”



broszury informacyjne dla rodziców



płyta CD z filmem edukacyjnym o bezpieczeństwie



materiały edukacyjne dla nauczycieli, scenariusze zajęć



certyfikat dla szkoły potwierdzający udział w programie

4. Obowiązkowy udział w Teście Bezpieczeństwa, który zostanie zamieszczony na stronie
internetowej: www.bezpiecznypuchatek.pl w dniach 18-22 listopada 2013 r.

5. Dokonanie sprawozdania z przeprowadzonych działań, dokumentacja zdjęciowa na adres
mailowy: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl

6. Termin realizacji niektórych zadań może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od osoby
odpowiedzialnej.

7. Program może również ulec niewielkim modyfikacjom np. ze względu na różne sugestie
wychowawców.

HARMONOGRAM
realizacji programu edukacyjnego „KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA”
w roku szkolnym 2013/2014
L.P
1.

TERMIN
REALIZACJI
Październik

ZADANIA
1. Opracowanie harmonogramu działań.

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
D. Balcerzak

2. Zapoznanie wychowawców klas I
z programem edukacyjnym „ Klub
Bezpiecznego Puchatka” i zasadami jego
realizacji.
2.

Listopad

1. Przygotowanie gazetki informacyjnej
o realizacji programu – przy sali nr 15.

D. Balcerzak,
A.Tomala

XI 2013-VI 2014

2. Zamieszczanie informacji o realizowanym
programie na stronie internetowej szkoły.

D. Balcerzak

18-22 XI

3. Tydzień Bezpieczeństwa:
 Test Bezpieczeństwa- sprawdzenie
wiedzy pierwszoklasistów z zakresu
bezpieczeństwa w domu, w szkole i na
drodze.

Ia-D.Balcerzak
Ib-A.Stępnik
Ic-M.AnglartMaciejewska
Id-A.Tomala

4. Pedagogizacja rodziców:

j.w.

Listopad
Luty



Przygotowanie materiałów na zebrania:
 „Złote zasady bezpieczeństwa

D. Balcerzak

w domu, w drodze do szkoły,
podczas zabawy”
 „Dzieci i Internet”
 „Bezpieczeństwo dzieci w czasie
ferii i wakacji”

Maj



Przekazanie rodzicom broszur
informacyjnych.



Zachęcanie rodziców do
wykorzystywania praktycznych
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa
Pierwszoklasisty ze strony internetowej:

www.bezpiecznypuchatek.pl –
zakładka DLA RODZICÓW
-Bezpieczeństwo w drodze do szkoły
-Bezpieczeństwo w szkole
-Bezpieczeństwo w domu

Ia-D.Balcerzak
Ib-A.Stępnik
Ic-M.AnglartMaciejewska
Id-M.Grzelak/A.Tomala

L.P
3.

TERMIN
REALIZACJI

ZADANIA

1. Przeprowadzanie zajęć dotyczących
październik 2013bezpieczeństwa z wykorzystaniem
czerwiec 2014
materiałów edukacyjnych, płyty CD:
I.
BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE:
1) Pojęcia
2) Poruszanie się po drodze.
3) Przechodzenie przez jezdnię.
4) Dziecko jako pasażer.
5) Bezpieczna jazda na rowerze.
II.
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE:
1) W klasie.
2) Na przerwie.
3) Relacje z rówieśnikami.
III.
BEZPIECZEŃSTWO W DOMU:
1) Gdy nie ma rodziców.
2) Sytuacje niebezpieczne.
3) Dziecko w sieci.
4) Na podwórku.
IV.
BEZPIECZNY ODPOCZYNEK:
1) Bezpieczne ferie.
2) Bezpieczne wakacje:
-Bezpiecznie na kolonii i wycieczce.
-Bezpiecznie nad wodą.
-Bezpiecznie na słońcu.
1. Przeprowadzanie zajęć dotyczących
bezpieczeństwa w pracowni komputerowej
z wykorzystaniem strony internetowej:
www.bezpiecznypuchatek.pl – zakładka DLA
DZIECI :
 Próbny Test Bezpieczeństwa

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
Ia-D.Balcerzak
Ib-A.Stępnik
Ic-M.AnglartMaciejewska
Id-M.Grzelak/A.Tomala

-do 17 XI

4.

Grudzień
Marzec
Czerwiec

 Quiz
 Gry
 Ważne numery
 Bezpieczeństwo w drodze do szkoły
 Bezpieczeństwo w szkole
 Bezpieczeństwo w domu
1. Spotkania klas I z pielęgniarką –pogadanki,
pokazy, ćwiczenia praktyczne:
 Skaleczenia, zadrapania,





stłuczenia, krwotok z nosa zasady postępowania, udzielanie
pierwszej pomocy.
Oparzenia słoneczne, termiczne,
chemiczne, elektryczne – objawy,
właściwe postępowanie, zakazy.
Zatrucia lekami, chemikaliami –
właściwe postępowanie.

M.Anglart-Maciejewska
Pielęgniarka szkolna,

5.

6.

7.

8.

9.

Luty
Kwiecień

1. Spotkania klas I z przedstawicielami policji,
straży gminnej– pogadanka, pokaz,
obserwacja:
 Praca policjanta, strażnika gminnego.
 Bezpieczeństwo- postępowanie
w sytuacjach zagrożenia.

M.Anglart-Maciejewska

Maj

1. Spotkania z przedstawicielami straży
pożarnej – pogadanka, pokaz, obserwacja:
 Wycieczka do siedziby OSP
 Praca strażaka.
 Profilaktyka przeciwpożarowa.

A.Tomala
A.Stępnik

Maj

1. Konkurs plastyczny pod hasłem-

A.Tomala

Czerwiec

1. Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie –
„Wakacyjne przestrogi”

D. Balcerzak
A.Stępnik

Czerwiec

1. Podsumowanie realizacji programu.
Dokonanie sprawozdania
z przeprowadzonych działań.

D.Balcerzak

„ Dbam o swoje bezpieczeństwo”

Opracowanie: Danuta Balcerzak

