Informacje o broszurze
Niniejsza broszura powstała w ramach projektu ufundowanego przez Wydział
ochrony środowiska (DOE), Wydział ds. przepisów ruchu drogowego i
bezpieczeństwa komunikacyjnego (RS&VRD) poprzez Stowarzyszenie
komunikacji publicznej (CTA), które zarządza środkami przeznaczonymi na
inicjatywy związane z bezpieczeństwem drogowym w imieniu wydziału. Broszura
jest przeznaczona dla dzieci ze szkół podstawowych, jako kontynuacja publikacji
„Droga do szkoły – jakie są zasady?” wydanej w 2012 roku, która została
opublikowana w szkołach w Dungannon i South Tyrone. Wydania w plikach PDF
są dostępne na witrynie internetowej www.journerytoschool.com.
Opinie z poprzedniego wydania sugerowały, że pomocnym narzędziem w procesie
uczenia, byłoby danie dzieciom możliwości decydowania jakie działania powinni
podejmować bohaterowie
Informacje dla rodziców, opiekunów i nauczycieli
Oprócz krótkich historyjek wymagających podejmowania decyzji, które mogą być
lubiane przez dzieci, projekt obejmuje pakiet dydaktyczny, który otrzymają
wszystkie szkoły w Irlandii Północnej w celu przekazania wiedzy związanej z
bezpieczeństwem drogowym. Ćwiczenia w tym pakiecie edukacyjnym oraz
dostępne na witrynie internetowej umożliwią otwartą dyskusję komunikację na
temat bezpieczeństwa. Zachęcamy, aby osoby dorosłe czytające broszurę z
dziećmi, zadawały pytania dotyczące uzasadnienia wyboru określonej opcji.
Broszura jest dostępna w języku angielskim, portugalskim, polskim, rosyjskim
oraz litewskim, a wersje PDF są dostępne na witrynie internetowej
www.journeytoschool.com

Wspomagane przez środki w ramach programu Bezpieczna droga DOE,
zarządzane przez Stowarzyszenie komunikacji publicznej oraz opracowane
przez STEP

Oto Marysia – Marysia chodzi do III klasy szkoły
podstawowej. Jej sąsiad, Marek, chodzi do IV klasy.
Marysia uwielbia rysować i malować, a Marek uwielbia
grać w piłkę i czytać. Oni są dobrymi przyjaciółmi.

Marysia i Marek w tym tygodniu uczyli się w szkole o
bezpieczeństwie na drodze – możesz pomóc im w
podjęciu prawidłowych decyzji?

Oto niektóre rzeczy, o których Marysia i Marek
dowiedzieli się w związku z bezpieczną drogą do szkoły...

Podczas jazdy szkolnym
autobusem zawsze należy siedzieć
i mieć zapięty pas bezpieczeństwa

Podczas jazdy samochodem
zawsze należy mieć zapięty
pas bezpieczeństwa

W piłkę można grać wyłącznie z
dala od ruchliwych ulic

Podczas jazdy na rowerze
zawsze należy nosić kask

Przez ulicę można przechodzić wyłącznie na
przejściu dla pieszych lub obok osoby
przeprowadzającej przez ulicę

Zawsze musisz pamiętać, aby
„ZATRZYMAĆ SIĘ–
ROZEJRZEĆ-SŁUCHAĆ”

Marysia i Marek idą do sklepu, aby kupić nowe
czasopisma...
Chodnik z ich ulicy prowadzi prosto do sklepu, a przejście dla
pieszych pozwoli im bezpiecznie przejść przez ulicę.
Mogą oni również skorzystać ze skrótu bez chodnika, który
częściowo przebiega przez pole rolnika. Będą musieli przejść
przez ulicę samodzielnie, ale dzięki temu dotrą do sklepu pięć
minut szybciej i droga będzie znacznie krótsza.

Image taking shortcut

„Co powinniśmy wybrać?” Marek pyta Marysię
„Musimy pamiętać o zasadach”, Marysia odpowiada Markowi
A CO TWOIM ZDANIEM POWINNI ONI WYBRAĆ?

Czy wybrałeś chodnik?
Tak – masz rację!
„Musimy iść chodnikiem”, Marysia odpowiedziała Markowi
Marek zgodził się „Tak – ta druga droga byłaby szybk i wcześniej
mielibyśmy nasze czasopisma , ale jednak zawsze bezpieczniej jest
chodzić chodnikiem i przejść ulicę na przejściu dla pieszych”.


Kierowcy samochodów nie zawsze potrafią dostrzec na czas osoby
przechodzące przez ulicę. Jeśli naprawdę musisz przechodzić przez ulicę, gdzie
nie ma chodnika:
 Noś dobrze widoczną lub odblaskową odzież
 Trzymaj się jak najbliżej krzaków
 Zawsze poruszaj się prawą stroną, tak, aby być zwróconym w stronę
nadjeżdżających samochodów
 Przechodź przez ulicę wyłącznie w bezpiecznych miejscach, gdzie dobrze
widać i słychać nadjeżdżające samochody
 Jeśli poruszasz się po wiejskich drogach, musisz zwrócić uwagę na ciągniki i
sprzęt rolniczy. Są one bardzo głośne i ich kierowcy mogą mieć problem,
aby usłyszeć lub dostrzec Cię z wysokiej kabiny

Marysia i Marek wracają z kółka teatralnego,
które odbywało się w lokalnym domu kultury...
Zajęcia skończyły się nieco wcześniej i starszy brat ich
kolegi zaoferował im podwiezienie do domu. Ma on w
samochodzie tylko jedną podkładkę dla dzieci.
Mogą oni skorzystać z propozycji podwiezienia i zdążyć
na ulubiony program telewizyjny lub mogą poczekać w
domu kultury na tatę Marka, który ma w swoim
samochodzie podkładki dla Marysi i Marka.

„Co powinniśmy wybrać?” Marysia pyta Marka
„Musimy pamiętać o zasadach”, Marek odpowiada
Marysi
A CO TWOIM
WYBRAĆ?

ZDANIEM

POWINNI

ONI

Czy wybrałeś opcję, aby poczekali?
Tak – masz rację!
„Musimy poczekać na mojego tatę”, Marek powiedział do
Marysi
Marysia zgodziła się „Tak – moglibyśmy zdążyć na nasz
ulubiony program, ale podróżowanie bez podkładki dla
dzieci jest bardzo niebezpieczne”.


Zawsze należy zadbać o prawidłową pozycję siedzącą oraz
zabezpieczenie podczas jazdy samochodem. Gdy podróżujesz
samochodem:
 Zawsze zapinaj pas bezpieczeństwa i nigdy nie przekładaj go pod
ramieniem
 Zawsze stosuj podkładkę dla dzieci, jeśli masz mniej niż 135 cm
wzrostu lub mniej niż 12 lat i zawsze zapinaj pas bezpieczeństwa
 Nie wolno przeszkadzać kierowcy ani bawić się drzwiami lub oknami
 Nigdy nie wolno wystawiać głowy przez okno ani szyberdach
 Nigdy nie wolno wsiadać do samochodu nieznajomych osób

Marysia i Marek grają w tenisa obok domu
Marysi...
Ziemia wokół domu Marysi jest pokryta licznymi
kamieniami i jest mało miejsca do zabawy. Dzieci widzą,
że na ulicy jest dużo miejsca i piłka na pewno będzie
lepiej się odbijać na gładkiej powierzchni.
Mogą oni nadal grać przy domu, lub wybrać inną zabawę
lub mogą zacząć grać na ulicy, gdzie grałoby się znacznie
lepiej.

„Co powinniśmy wybrać?” Marek pyta Marysię
„Musimy pamiętać o zasadach”, Marysia odpowiada
Markowi
A CO TWOIM
WYBRAĆ?

ZDANIEM

POWINNI

ONI

Czy wybrałeś pozostanie przy domu Marysi?
Tak – masz rację!
„Musimy zostać przy moim domu”, Marysia powiedziała do
Marka
Marek zgodził się „Tak – piłka odbijałaby się lepiej na ulicy,
ale kierowcy mogliby nie zauważyć nas w porę. Mogliby nie
zdążyć zatrzymać się i moglibyśmy zostać poważnie ranni.
Byłoby również niebezpieczne, gdyby piłka odbiła się od
czyjegoś okna”


Gra w piłkę na ulicy jest bardzo niebezpieczna. Pamiętaj:
 Jeśli grasz w piłkę przy ulicy, nigdy nie wolno wybiegać za piłką na

ulicę. Zawsze należy poprosić dorosłą osobę o przyniesienie piłki
 Jeśli Twoi znajomi proponują grę w piłkę na ulicy, zawsze należy

ostrzec ich o zagrożeniach

Marysia i Marek chcą zabrać psa Spota na
spacer do parku...
Przed wyjściem z domu pies skacze i biega i nie chce, aby
przyczepić smycz do jego obroży
Dzieci mogą prowadzić psa do parku bez smyczy i
przywoływać go, aby cały czas był blisko. W ten sposób
będą mogli dotrzeć do parku zanim nie zostanie
zamknięty. Mogą również poprosić osobę dorosłą o
pomoc w przypięciu smyczy i pójście z nimi do parku.

„Co powinniśmy wybrać?” Marysia pyta Marka
„Musimy pamiętać o zasadach”, Marek odpowiada
Marysi
A CO TWOIM
WYBRAĆ?

ZDANIEM

POWINNI

ONI

Czy wybrałeś opcję, gdzie dzieci proszą dorosłą
osobę o pomoc? Tak – masz rację!
„ Musimy poprosić dorosłą osobę o pomoc”, Marek mówi
do Marysi
Marysia zgadza się „Tak, Spot może wybiec przed
samochód lub inny pojazd i spowodować wypadek.
Dorosła osoba pokaże nam, jak możemy sobie z nim
poradzić na ulicy i bezpiecznie przejść przez ulicę”.


Zwierzęta na ulicy mogą być bardzo niebezpieczne dla wszystkich.
Pamiętaj:
 Zawsze zamykaj furtkę, jeśli masz psa, tak, aby nie wybiegł na ulicę
 Jeśli wyprowadzasz psa przy ulicy, zawsze musisz prowadzić go na
smyczy
 Zawsze należy zatrzymać się-rozejrzeć-słuchać przed przejściem
przez ulicę i spróbuj nauczyć psa, aby zatrzymał się i usiadł przed
przejściem przez ulicę
 Nigdy nie zbliżaj się do nieznanych psów

Ile prawidłowych odpowiedzi udało Ci się udzielić?
Jeśli udało Ci się udzielić 0-1 prawidłową
odpowiedź, nauczysz się od Marysi i Marka, jak
ważne dla Ciebie są wybrane zasady bezpieczeństwa
Jeśli udało Ci się udzielić 2-3 prawidłowe
odpowiedzi, jest to bardzo dobry początek i możesz
jeszcze trochę poćwiczyć, aby stosować zasady,
które zapewnią Ci więcej bezpieczeństwa
Jeśli udało Ci się udzielić 4 prawidłowe odpowiedzi,
świetnie Ci poszło i dobrze rozumiesz zasady
związane z bezpieczeństwem na drodze. Pamiętaj,
aby dalej je poznawać!
Podziękowania
Chcielibyśmy skorzystać z tej możliwości i podziękować wszystkim osobom, które
przyczyniły się do powstania tej broszury w ramach projektu „Droga do szkoły
II” realizowanego przez STEP w imieniu stowarzyszenia CTA dzięki środkom
DOE NI.
Chcielibyśmy podziękować szkołom podstawowym w Irlandii Północnej, które
skorzystały z tego projektu i chcielibyśmy zachęcić do korzystania z tej broszury,
pakietu dydaktycznego oraz zasobów sieciowych w celu przekazania dzieciom
wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze.
Pragniemy podziękować Roisin McAliskey za napisanie i opracowanie książki,
pakietu dydaktycznego oraz zorganizowanie pokazu, jak również chcemy
podziękować Jane Donaghy za wykonanie ilustracji. Dziękujemy również STL
Interpreting & Translation Services za przygotowanie tłumaczenia broszury oraz
witryny
internetowej
oraz
Linkni.com
za
opracowanie
witryny
www.journeytoschool.com, na której można pobrać broszurę w formacie PDF.
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