Nazwa zadania:
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU IM. ŚW.
ANIELI MERICI SIÓSTR URSZULANEK UR W SIERCZY, EDUKACJA W
ZAKRESIE BEZPIECZNEJ DROGI DO DOMU ORAZ BUDOWANIE
DOBRYCH NAWYKÓW ZWIAZANYCH Z ZACHOWANIEM NA DRODZE
Opis zadania:
1. Wnioskowane zadanie obejmuje przede wszystkim edukację i budowanie
dobrych nawyków dla dzieci w wieku przedszkolnym w sposób
praktyczny. Należy rozumieć to jako edukację dzieci uczęszczających do
Przedszkola Sióstr Urszulanek w Sierczy, edukację rodziców i osób
korzystających z dotychczas nieoznakowanego dojścia z drogi gminnej na
teren klasztoru i przedszkola celem uczestnictwa w nabożeństwach. Zadanie
obejmuje poprawę integracji z osobami niepełnosprawnymi, starszymi oraz
ułatwi poruszanie się z wózkiem dziecięcym. Dotychczasowe dojście z drogi
gminnej poprzez furtkę na teren przedszkola jest nieoznakowane,
niezabezpieczone oraz stwarza poważne zagrożenie dla małych dzieci, które są
narażone na nieumyślne wtargnięcie na drogę. Obecnie dojście do przedszkola
od strony drogi gminnej odbywa się w części po nieutwardzonym, śliskim
i błotnistym podłożu. Brak jest odpowiednich zabezpieczeń przed
nieumyślnym wtargnięciem dzieci lub innych osób na jezdnię, tym samym
miejsce to stanowi istotny element negatywnego postrzegania zasad
bezpieczeństwa drogowego.
2. Zadanie obejmuje zakup przyborów do edukacji w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Zadanie obejmuje organizację dwóch wycieczek dla 80-ciu dzieci do
Małopolskiego Centrum Ruchu Drogowego w Krakowie oraz Komendy
Miejskiej Policji celem zainteresowania dzieci problematyką właściwego
zachowania w zmieniającej się rzeczywistości dotyczącej poruszania się na
drodze w otoczeniu różnych pojazdów ( samochód, motocykl, autobus,
tramwaj). Wycieczka mająca za zadanie odpowiednie do wieku atrakcyjne
przedstawienie właściwych zachowań na drodze oraz wokół niej, poprzez
praktyczne ćwiczenia. Poprawne oznakowanie oraz poprawa bezpieczeństwa
wokół dojścia do przedszkola jest najlepszym sposobem na codzienne
właściwe budowanie nawyków u małych dzieci oraz u ich rodziców
i opiekunów a także u innych osób – mieszkańców Gminy Wieliczka
korzystających z tego odcinka – dojścia do Przedszkola w drodze do kościoła.
Przyjazna formuła oznakowania i zabezpieczeń uwidoczniona na załączonych
zdjęciach, będzie zachęcała do stosowania zasad ruchu drogowego,
rozglądania się wokół siebie oraz wpłynie bezpośrednio na kierowców, którzy
otrzymają precyzyjny komunikat o obecności małych dzieci do lat 6, czego
dotychczas w tym miejscu nie było. Skromny budżet Przedszkola nie pozwalał
dotychczas na sfinansowanie tego typu projektu.

4. Zadanie obejmuje w równym stopniu edukację podczas pobytu dzieci
w przedszkolu:
Cele ogólne: rozpoznawanie i nazywanie dźwięków występujących w dużym
mieście, np. Sygnał karetki, klaksonu, pociągu, tramwaju, motoru, samolotu,
statku, warkot silnika samochodu, wzbogacenie czynnego słownictwa o nazwy
środków lokomocji, rozpoznawanie i nazywanie wybranych pojazdów
lądowych, wodnych, powietrznych.
Cele operacyjne: Dziecko wie, w którym miejscu i jak przechodzić przez ulicę
z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji; odróżnia kolory i wymienia kolory
świateł na sygnalizatorze oraz opisuje co każde oznacza, właściwie reaguje na
podnoszone przez nauczyciela koła symbolizujące światła na sygnalizatorze;
rozróżnia sytuacje bezpieczne i niebezpieczne na drodze, wymienia je
i opisuje; pamięta tekst wiersza oraz piosenki i właściwie go interpretuje.
Rozwiązuje
zagadki
słuchowe
i
różnicuje
zdania
prawdziwe
i nieprawdziwe.

