Początek roku szkolnego to doskonała okazja do tego, by przypomnieć naszym maluchom, jak powinni zachować
się na drodze, by bezpiecznie dotrzeć do szkoły.
16 września 2019 r. policjanci - dzielnicowi Komisariatu Policji w Rucianem-Nidzie: st.asp. Sebastian Ferdyn oraz
mł.asp. Marcin Makowiecki przeprowadzili w Zespole Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej pogadankę dla klas I,II,III
SP na temat bezpiecznejdrogi.
Wielu nieszczęśliwych zdarzeń można uniknąć, gdyby odpowiednio wcześniej dorośli pokazali dzieciom, jak
należy zachować się podczas jazdy rowerem, w jakich miejscach przechodzić przez jezdnię, czy w jaki sposób bezpiecznie
podróżować samochodem. Bohaterem pogadanki była znana postać z kreskówki - SpongeBob Kanciastoporty.
Nieznajomość przepisów ruchu drogowego i brak umiejętności przewidywania zagrożeń
sprawiają, że maluchy swoim zachowaniem często same przyczyniają się do spowodowania
wypadków. Główną przyczyną tych zdarzeń było najczęściej nagłe wtargnięcia na jezdnię.
Dzieci uczestniczą też w ruchu drogowym jako kierujący.
Największą grupę stanowią tu rowerzyści. Obrazowo można powiedzieć, że
na skutek
nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego i ignorowania podstawowych zasad bezpieczeństwa,
kilka szkolnych klas znika z powierzchni Ziemi. Konieczne jest zatem wypracowywanie
prawidłowych postaw już wśród najmłodszych. Stąd pomysł na wykorzystanie popularnego bohatera
kreskówki SpongeBoba.

Błędy popełniane w ruchu drogowym przez najmłodszych często wynikają z etapu ich rozwoju,
gdyż młodsze dzieci:
nie są w stanie podzielić swojej uwagi, koncentrują się tylko na jednej sprawie, rozmowie albo zabawie,
nie rozumieją zagrożeń występujących w ruchu drogowym,
mimo, że znają niektóre zasady ruchu, nie stosują ich na drodze,
mają duże trudności ze zlokalizowaniem źródła dźwięku, oceną odległości i prędkości,
SpongeBob nie poucza, ale w ciekawy sposób angażuje dzieci i przez zabawę zmusza do myślenia. Dziecko poznaje zasady
bezpiecznego zachowania na drodze, odpowiadając na zadane przez SpongeBoba pytania. Odpowiedzi skonstruowane są w
dowcipny sposób, dzięki czemu najmłodsi nie tylko uczą się, ale także fantastycznie bawią. Chcemy dzięki takim działaniom
wyrobić wśród dzieci nawyk zapinania pasów, noszenia odblasków, przechodzenia przez jezdnię w miejscach dozwolonych i
na zielonym świetle.
Tego typu działania prowadzone przez szkołę oraz Policję mogą nie tylko wpłynąć na zmniejszenie
liczby wypadków spowodowanych przez najmłodszych, ale również wychować przyszłych
świadomych i odpowiedzialnych uczestników ruchu kołowego.
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