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Cele edukacji komunikacyjnej 

       Cele i zadania edukacji komunikacyjnej ukierunkowane są na wyrabianie u uczniów 

umiejętności rozpoznawania i oceny zagrożeń, wdrażanie oraz utrwalanie prawidłowych i 
bezpiecznych zachowań na drodze, a także w środkach komunikacji miejskiej.  

Edukacja dzieci wczesnoszkolnych w tym zakresie powinna obejmować dwa podstawowe 

aspekty: 

1.  ogólny – obejmujący  

 kształcenie spostrzegania wzrokowo – słuchowego (a w przypadku dzieci 

niesłyszących przede wszystkim wzrokowego),  wyobraźni przestrzenno – 

czasowej  

 kształtowanie sprawności psychomotorycznej  

 kształtowanie przewidywania następstw  

 kształcenie odpowiedzialności i zdyscyplinowania  

2.  bezpośrednio związany z bezpieczeństwem i znajomością zasad ruchu drogowego.  

Zasady edukacji komunikacyjnej 
  

       Zasady przydatne do edukacji bezpiecznego uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym 

są integralne do podstawowych zasad dydaktycznych, a mianowicie: 

 świadomego współuczestnictwa  

 wielostronnej aktywności  

 poglądowości  

oraz zaadoptowane do edukacji komunikacyjnej: 

 stopniowania trudności  

 permanentności  

 bezpośredniości  

 odwróconych ról  



       O ile zasady dydaktyczne są ogólnie znane, to zatrzymam się przy tych drugich. 

Zasada stopniowania trudności polega nie tylko na poszerzaniu wiadomości i 

zwiększaniu stopnia trudności ćwiczeń praktycznych, ale także od przechodzenia od zajęć 

klasowych do organizowanych w terenie zamkniętym (np. boisko), aż do zajęć na terenie 

otwartym (np. wybranej ulicy, skrzyżowaniu). 

Zasada permanentności polega na tym, że problematyka komunikacyjna powinna 

pojawiać się w momentach każdorazowego poruszania się z dziećmi po ulicy. 

Zasada bezpośredniości polega na połączeniu wiedzy dzieci z bezpośrednią  

rzeczywistością . Dlatego należy zapewnić im obserwację i czynny udział w ruchu 

drogowym. 

Zasada odwróconych ról polega na tym, aby w pewnych sytuacjach dziecko było 

przewodnikiem dorosłego. W tym celu należy włączyć do edukacji rodziców, aby pozwolili 

dziecku na wyjaśnienie przyczyn takiego a nie innego postępowania na drodze. 

  

Środki osiągania celów edukacji komunikacyjnej 

I Treści nauczania 

Podstawowymi elementami, które powinny być realizowane na zajęciach z dziećmi 

wczesnoszkolnymi są: 

- elementy drogi (ulicy), 

- znaczenie i sposoby kierowania ruchem drogowym, 

- podstawowe zasady ruchu drogowego, 

- podstawowe znaki drogowe, a zwłaszcza zapewniające bezpieczeństwo poruszania się 

pieszych, 

- sygnały świetlne, 

- sygnały nadawane przez osoby kierujące ruchem, 

- podstawowe typy środków komunikacji, 

- niebezpieczne skutki organizowania zabaw na drodze lub w jej sąsiedztwie, 

- zasady zachowania się na przystankach i w środkach komunikacji, 

- dbałość o porządek na drogach, 

- podstawowe środki transportu pasażerskiego i towarowego na lądzie, wodzie i w 

powietrzu. 

II Formy edukacyjne 

Do podstawowych form edukacji dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym zaliczamy 

przede wszystkim zabawy, wycieczki,  „kąciki” drogowe, wystawy, albumy. 



1. Zabawy ruchowe z elementami orientacji –mają na celu kształtowanie zdolności 

zmysłów: słuchu i wzroku, które są niezbędne do zachowania  bezpieczeństwa,  a przede 

wszystkim wzroku - w przypadku dzieci niesłyszących. Aby to osiągnąć należy położyć 

akcent na zdyscyplinowanie i szybką, właściwą reakcję działań na umówione znaki i 

sygnały wzrokowe i dźwiękowe. Należy także zwrócić uwagę na kształtowanie orientacji 

takich słów jak na lewo, na prawo, przed, obok, daleko, blisko, szybko, wolno.  

2. Zabawy ruchowe przygotowujące dzieci jako pieszych uczestników ruchu drogowego. I 

tutaj również nauczyciel może wykazać inwencję      wymyślając przeróżne odmiany 

zabaw. Mogą one być wykorzystane jako uzupełnienie ćwiczeń gimnastycznych. 

                omijanie przeszkód – dzieci przechodzą wyznaczonym torem omijając 

narysowane lub położone koła, prostokąty imitujące trawniki, kwietniki,  

                 piesi na chodniku – dzieci spacerują „chodnikiem”, to - które idzie 

szybciej wyprzedza kolegę z lewej strony. Można przy tej zabawie kształtować 

pojęcia z prawej, z lewej, wolno, szybko,  

                 przechodzenie przez jezdnię – część dzieci, jako pojazdy, poruszają się 

po wyznaczonej „ulicy” , pozostałe jako piesi - dochodzą do    narysowanego 

przejścia, zatrzymują się , spoglądają w lewo, prawo i znowu w lewo i gdy nie 

widzą w pobliżu „samochodu” przechodzą „na pasach”,  

                 przechodzenie przez przejście z sygnalizatorem świetlnym – nauczyciel 

pokazuje krążki : czerwony, żółty, zielony w przypadkowej kolejności a dzieci 

zachowują się adekwatnie do „światła”,  

              reagowanie na ruch „policjanta” – nauczyciel reguluje ruchem a uczniowie 

zachowują się właściwie do sytuacji.  

Po tak przeprowadzonych różnych zabawach w klasie i terenie zamkniętym można się 

wybrać z dziećmi na wycieczkę w celu obserwacji i prawdziwego uczestnictwa w ruchu 

drogowym. 

3.   Wycieczka, spacer – jest jedną z podstawowych form wdrażania dziecka do 

rzeczywistego uczestnictwa w ruchu drogowym. 

Aby jednak wycieczka spełniała swoje zadania należy ją odpowiednio przygotować 

oraz opracować po jej zakończeniu. Podczas wycieczki warto przeprowadzić 



następujące ćwiczenia, które pomogą uczniowi utrwalić prawidłowe zasady ruchu 

drogowego: 

         wdrażanie dzieci do przestrzegania przepisów i znaków drogowych,  

         obserwacja zachowania się pieszych, szczególnie należy omówić przykłady 

łamania przepisów,  

         obserwację znaków drogowych i celowości ich ustawienia,  

         wdrażanie dzieci do podejmowania decyzji : czy teraz można przejść przez 

jezdnię i dlaczego?,  

         rozpoznawanie pojazdów po ich sygnałach (dzieci mogą być odwrócone 

plecami do jadących pojazdów) ,  

         rozpoznawanie zamiaru zmiany ruchu przez obserwację świetlnych 

kierunkowskazów,  

         ocenianie odległości na tzw. „oko”.  

4.   Bardzo ważne jest ostatnie ogniwo wycieczki a mianowicie opracowanie spostrzeżeń 

w formie prac plastycznych, inscenizacji, zabaw. 

5.   Spotkanie z policjantami i strażakami – jest to jeden z wariantów stosowany w 

edukacji komunikacyjnej. Daje dzieciom możliwość    bezpośredniego zasięgnięcia wiedzy 

od osób najbardziej kompetentnych w tej dziedzinie. Ponadto goszczenie w szkole 

policjantów czy straży pożarnej jest ogromnym przeżyciem dla uczniów i dużą atrakcją.   

6.   Udział szkoły w konkursach z zakresu edukacji komunikacyjnej. 

  

III Metody edukacyjne 

Podstawowymi metodami w dziedzinie edukacji komunikacyjnej powinny być te, które w 

czynny i świadomy sposób aktywizują dzieci do faktycznego i umiejętnego przestrzegania 

przepisów ruchu drogowego. Można tu zaliczyć: 

-    metodę obserwacji, gdzie wykorzystujemy obserwację mimowolną i dowolną. 

Obserwacja mimowolna - np. podczas spaceru, gdy minęliśmy jakiś znak drogowy 



możemy zadać pytanie dotyczące jego wyglądu i znaczenia. W przypadku obserwacji 

dowolnej – zbliżając się do obiektu stawiamy pytania, aby dzieci zwróciły uwagę na 

dany znak. 

-    metodę pokazu – polega na pokazywaniu dzieciom przedmiotów naturalnych, modeli, 

ilustracji. Jednym z przykładów pokazu jest film lub historyjka obrazkowa jako obraz 

statyczny. 

-   metodę ćwiczeń, można tu stosować różnorodne zabawy i gry oraz środki 

dydaktyczne. Ćwiczenia powinny być organizowane w innej kolejności i sytuacjach niż 

były przyswajane. 

-   metodę sprawdzania zdobytej wiedzy – quizy, konkursy wewnątrzszkolne i 

wewnątrzszkolne. 

  

  

 


