
Scenariusz apelu dotyczącego bezpieczeństwa dzieci na drogach 

W ramach Ogólnopolskiej Społecznej Kampanii 

BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH 
 

 

OPRACOWANIE: Eliza Szymańska, Agnieszka Prokopczyk  
 
Cele: 

* Uświadomienie: 
- potrzeby troski o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego; 
- znaczenie bezkonfliktowego funkcjonowania w ruchu drogowym; 
- zagrożeń istniejących na drodze oraz możliwych skutków nieprawidłowego zachowania się na 
niej; 
* Zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo pieszych – dzieci na drodze; 
* Zwrócenie uwagi na zasady udzielania pierwszej pomocy; 
 
Dekoracja i potrzebne pomoce: sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, duży napis 
BEZPIECZEŃSTWO i wyrazy z nim się kojarzące, prace plastyczne uczniów oraz klas oraz 
magnetofon, płyty CD, dyplomy, upominki, rekwizyty do scenek dramowych. 
 
Przebieg apelu: 

 
Część I 

1. Przywitanie pani dyr. Grażyny Żółtowskiej i pani dyr. Teresy Ubysz oraz gości sierżanta 
Jakuba Rutkowskiego oraz Piotra Furgała. 
2. Określenie celu imprezy, zwrócenie uwagi na napisy wiszące w ramach dekoracji oraz prace 
plastyczne dzieci świetlicowych na temat Pierwsza pomoc w wypadkach. 
Ponad dwa miesiące temu rozpoczął się kolejny rok szkolny, a wraz z nim codzienne 
przemierzanie drogi ze szkoły i do szkoły, wyjścia klasowe, wyjazdy na wycieczki, w których 
ogromne znaczenie ma bezpieczeństwo. Dużo rozmawiacie na temat w klasach i na świetlicy, 
Wasze panie prowadzą zajęcia na ten temat, niektórzy z Was  mieli spotkania z 
funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Wielu uczniów klas III, a nawet część z klas II już  
samodzielnie chodzi do szkoły. Za rok, dwa lata dołączą do tej grupy tegoroczne „Pierwszaki”. 
W związku z tym musicie bardzo dobrze znać zasady poruszania się po drogach. 
W tym roku każda klasa wykonała pracę konkursową na postać zachęcającą do przestrzegania 
przepisów drogowych oraz króciutki program, który pomoże Wam utrwalić zasady 
bezpieczeństwa na drodze. 
Część II 

Zapraszamy serdecznie dzieci z grupy „0”, które zaprezentują nam wiersz: ”Zielone światło” 
1. Prezentacja wiersza pt. „Zielone światło” z użyciem rekwizytów przez dzieci z grupy „0” 
Prowadzące po kolei zapraszają do prezentacji poszczególne klasy. 
2. Prezentacja przez uczniów klas I piosenki pt. „Znaczki odblaskowe”  z choreografią. 
3. Prezentacja scenek dramowych przez uczniów klas II dotyczących zachowania się na 

drodze. 
- klasa II a – Poruszanie się na drodze poza terenem zabudowanym 
- klasa II b – Zachowanie się na przejściu dla pieszych, gdy nie ma sygnalizacji świetlnej. 
- klasa II c – Następstwa wkroczenia na jezdnię przy czerwonym świetle. 
4. Zaprezentowanie przez wybranych uczniów klas III wierszyków, haseł dotyczących 

bezpiecznego poruszania się po drogach. 



Część III 
1. Wspólne zaśpiewanie piosenki przez wszystkich uczniów na zakończenie. 
2. Podsumowanie akcji. 
Podziękowania dzieciom za udział i zaprezentowanie wspaniałych programów przez panie 
dyrektor; podziękowanie gościom za wsparcie naszej akcji oraz przybycie. Wręczenie na ręce 
reprezentantów klas dyplomów za udział w akcji. 
 
 
 
 
 

 


