
TEMAT TYGODNIA:  Jestem bezpieczny na ulicy

W tym tygodniu rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie w drodze do przedszkola. 

W poniedziałek  przy użyciu kolorowych obrazków zapoznamy się z pojazdami, które można 

spotkać na ulicy np. samochody- osobowy, ciężarowy, motor, skuter, tramwaj, autobus, karetka 

pogotowia. Wybierzemy się na wycieczkę na skrzyżowanie, gdzie będziemy obserwować ruch 

uliczny, zwrócimy uwagę na przechodniów poruszających się po chodnikach i przechodzących 

przez jezdnie na pasach- sygnalizacja świetlna. Omówimy znaczenie świateł sygnalizatora.

We wtorek za pomocą piosenki „Samochody” kształtować będziemy umiejętności pobudzania i 

hamowania, zapoznamy się ze znakiem STOP. Omówimy również sposoby podróżowania: 

samochodem, rowerem, samolotem, pociągiem oraz pieszo.

W Środę zapoznamy się z znakami drogowymi- z ich kształtem i znaczeniem.

Poznamy podstawowe figury geometryczne: trójkąt, koło, kwadrat np.:

„Dzieci”- trójkąt- znak ostrzegawczy

„Droga dla pieszych”- koło- znak nakazu

„Przejście dla pieszych”- kwadrat- znak informacyjny

Podejmiemy również pierwsze próby klasyfikowania ze względu na kształt.

Czwartek sprzyjał będzie zabawom w kolory. Dzieci przypomną sobie kolory jakie znajdują się na 

światłach sygnalizatora świetlnego, (czerwony,żółty, zielony) a następnie każdy z nich wykona 

własny sygnalizator. 

W Piątek utrwalimy sobie wszystkie poznane informacje z całego tygodnia, a także przypomnimy 

sobie dźwięki, które można usłyszeć na ulicy. A dzięki ćwiczeniom ruchowym troszkę się 

poruszamy:-)



Drodzy Rodzice! 

Zachęcamy was również abyście rozmawiali z waszymi pociechami o tym jak 

zachowywać się podczas korzystania z ruchu drogowego. Przypominać dzieciom o 

tym, że każdy przedszkolak musi znajdować się pod opieką dorosłego, korzystając z 

ruchu drogowego i powinien sam o tym wiedzieć. Czasami bywa tak, że droga 

dziecka do przedszkola ogranicza się do przejścia od domu do samochodu i od 

samochodu do przedszkola. Poruszanie się na ulicy to jednak konkretne umiejętności,

których dziecko powinno nabyć. Umiejętne zachowanie się na chodniku, bezpieczne 

przechodzenie przez ulicę, znajomość podstawowych znaków oraz sygnalizacji 

świetlnej to podstawowa wiedza, od której może zależeć bezpieczeństwo waszego 

przedszkolaka. Warto stale dzieciom utrwalać zasady ruchu drogowego i uczyć 

konsekwentnego ich przestrzegania. Przyniesie to w przyszłości pożądane 

rezultaty :-)


