Scenariusz apelu
„Bezpieczna jazda”
„Jeżdżę z głową! – w kasku i ubrany odblaskowo”
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej
w dniu 25 marca 2011 roku.
Cel ogólny: Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przed nowym sezonem
rowerowym.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 poznaje wiadomości na temat przyczyn wypadków,
 zna obowiązkowe wyposażenie roweru,
 poznaje istotę stosowania odblasków,
 utrwala umiejętność wykonywania manewrów,
 jest świadomym uczestnikiem ruchu drogowego.
 prezentuje postawę szacunku wobec pracy własnej i innych,
 przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wspólnej zabawy,
 umie wykorzystać czas przeznaczony na wspólną naukę poprzez zabawę,
 aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej,
 rozwija swe umiejętności plastyczne,
 dostrzega potrzebę dobrej organizacji.
Metody pracy: drama, piosenki, prezentacja, wystawa.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Pomoce: laptop, wideoprojektor, rekwizyty do scenek, wytwory pracy uczniów, scenografia.

Przebieg uroczystości klasy 4-6
Dekoracja
Scena przypominająca studio telewizyjne po środku ekran, na którego tle uczniowie będą
przedstawiać scenki związane z bezpieczeństwem. Dwa krzesła, pomiędzy którymi stoi stolik.
Dwa parawany za plecami prezenterów.

Prezenter zwrócony w stronę widzów mówi:
Slajd 1
- Prezenter – (przedstawia się) Witam państwa w programie „Jeżdżę z głową”, w którym
omawiamy tematy bezpiecznego poruszania się po drogach. Oto, co dzisiaj w naszym
programie Slajd 2 (na ekranie pojawiają się hasła z tematem programu 1. przyczyny
wypadków, 2. akcja bądź widoczny Osoba obsługująca prezentację czyta: Pierwszej części
programu będziemy mówić o przyczynach wypadków oraz o akcji bądź widoczny ).
Slajd 3 Moim i państwa gościem jest komendant policji Miasta Biała Podlaska pan komisarz
Zenon Ostrożny – Witam pana. (prowadzący zwraca się w stronę gościa)
- Policjant – Dzień dobry witam panią i państwa serdecznie.
- Prezenter – Zaprosiłam pana dzisiaj do studia, byśmy porozmawiali o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym i tu moje pierwsze pytanie: „Co jest najczęstszą przyczyną wypadków
w ruchu drogowym?
- Policjant – Najczęstszą przyczyną wypadków w naszym kraju, jest nadmierna prędkość,
następnie nieprzestrzeganie przepisów przez uczestników ruchu.
- Prezenter – przygotowaliśmy specjalny pokaz czy mógłby pan skomentować? (prezenterka
włącza prezentacje wyświetlaną na ekranie)
Slajd 4- Policjant – Oczywiście. (wspólnie oglądają prezentację, po czym policjant mówi) O
to bardzo klasyczna sytuacja, w której przyczyną wypadku jest nadmierna prędkość. Proszę
zwrócić uwagę jak szybko jechał ten samochód i tutaj, kiedy na przejście wchodzą piesi,
kierowca nie jest wstanie zatrzymać pojazdu i dochodzi do tragedii. Pieszy w starciu
z samochodem nie ma szans.
Slajd 5- Prezenter – Co by pan poradził, by nie doszło do tego wypadku?
- Policjant – Kierowcy radziłbym a nawet kazał jechać wolniej, natomiast pieszemu jeszcze
bardziej zwiększyć uwagę.
Slajd 6 - Prezenter – spójrzmy na ekran, jak zmieniłaby się sytuacja, gdyby nasi uczestnicy
ruchu zastosowali rady naszego gościa. (prezenterka włącza animację przedstawiającą
poruszający się samochód z zastosowaniem uwag policjanta)
- Policjant – Kierowca jadąc wolniej ma więcej czasu na reakcję, przez co może szybciej
zatrzymać samochód a piesi mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę. Obserwując pieszych
mam jeszcze jedną radę dla nich poprawiającą ich widoczność – radziłbym, by nosili odblaski
na rękawach lub zakładali kamizelki odblaskowe – będą lepiej widoczni w jaskrawych
barwach.
- Prezenter – Uprzedził pan naszą kolejną scenkę ukazująca, dlaczego warto nosić elementy
odblaskowe w ramach akcji bądź widoczny (prezenterka uruchamia kolejną prezentację
pokazującą na czarnym tle samochód i idącego pieszego, bez odblasków a następnie pieszego
idącego z odblaskami policjant komentuje obrazki)
Slajd 7 - Policjant – materiał przedstawiony przez panią redaktor doskonale ukazuje jak mało
widoczny jest pieszy idący w nocy bez odblasków. Ba słabo też jest widoczny podczas złych
warunków atmosferycznych w dzień podczas opadów deszczu, śniegu czy mgły. Sytuacja
bardzo się poprawia jak mamy na ubraniu nawet niewielkie elementy odblaskowe. Pieszy czy
rowerzysta jest widoczny ze znacznie większej odległości. Jest to widoczne przy porównaniu
dwóch sytuacji. Ważna zasada „Każda osoba w wieku do 15 lat, poruszająca się drogą po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązana używać elementów
odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.”
Art. 43. ust. 2. [Dzieci na drodze]
(policjant pokazuje różnice między zdjęciami)

Slajd 8 - Prezenter – A jeszcze dziś w programie (na ekranie pokazują się hasła które będą
omawiane w drugiej części programu „Obowiązkowe wyposażenie roweru”.
„Rozstrzygnięcie konkursów” W drugiej cześci programu będziemy mówić o obowiązkowym
wyposażeniu roweru oraz rozstrzygniemy konkurs )Do drugiej części programu pozwoliłam
sobie zaprosić eksperta panią Weronikę Bezpieczną z asystentem panem Tomaszem
Widocznym. Panowie omówią nam, w co powinien być wyposażony rower oraz nawiążą do
ubioru pieszego i rowerzysty. (do studia wchodzi ekspert i asystent. Asystent jest ubrany w
kamizelkę odblaskową, na głowie ma kask rowerowy na rękach i nogach paski odblaskowe.
Asystent wprowadza rower.)
- Ekspert – Slajd 9 Dzień dobry witam państwa. W dzisiejszym programie pokażę państwu,
w co powinien być ubrany pieszy i rowerzysta oraz przypomnę, w co obowiązkowo powinien
być wyposażony rower. Na początek zacznę od ubioru. Aby być bardziej widocznym pieszy
powinien mieć na sobie szereg elementów odblaskowych (ekspert pokazuje, w co ubrany jest
asystent) Proszę spojrzeć na ubiór mojego asystenta. Takim minimum, aby być widocznym to
elementy odblaskowe umieszczone na ubraniu. Mogą to być specjalne opaski, umieszczone
na rękawach lub też elementy odblaskowe znajdujące się przy plecaku.(ekspert pokazuje
odblaski). Takim doskonałym rozwiązaniem, jest kamizelka odblaskowa, oraz dodatkowe
odblaski na nogawkach spodni czy na butach. Pamiętajmy, im więcej elementów tym ich
powierzchnia odblaskowa jest większa, a co za tym idzie, jesteśmy bardziej widoczni. Tu nie
sugerujmy się modnym wyglądem, lecz bezpieczeństwem.
- Prezenter – To może wprowadźmy nową modę - modę na: Chcę być widoczny i świecić
przykładem.
- Policjant – Popieram pomysł na taką modę.
- Ekspert – teraz przejdę do ubioru rowerzysty. Podobnie jak u pieszego, im więcej
elementów odblaskowych tym lepiej. Myślę, że posiadanie kamizelki odblaskowej jest
nieodzowne. Bardzo ważna jest jazda rowerem w kasku rowerowym, który też może posiadać
elementy odblaskowe (ekspert pokazuje na kasku paski odblaskowe). Szkoda, że jazda w
kasku nie jest obowiązkowa. Teraz głos zabierze mój asystent, który przypomni obowiązkowe
wyposażenie roweru. Slajd 10
- Asystent – (pokazując wskazówką poszczególne elementy, wymienia je) Szanowni
widzowie, obowiązkowe wyposażenie roweru to:
1. Przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec.
2. Lampa ze światłem białym lub żółtym skierowaną do przodu.
3. Lampa ze światłem czerwonym oraz czerwone światło odblaskowe skierowane do tyłu
o kształcie innym niż trójkąt (światło może być migające).
4. Sygnał dźwiękowy.
5. Światełka odblaskowe na kołach.
Jak może państwo zauważyli, rower ten posiada jeszcze dodatkowy pasek odblaskowy na
ramie. Ja ze swej strony już dziękuję.
Slajd 11
- Ekspert – Szanowni widzowie, na poprawę widoczności wpływa również odpowiednie
sygnalizowanie manewrów. Pamiętajcie żeby dać szansę na reakcję innym uczestnikom ruchu
by wiedzieli wcześniej, co zamierzacie. Mój asystent pokaże jak rowerzysta powinien
sygnalizować swoje zamiary:
– Skrętu w lewo – (Asystent wystawia lewą rękę)
– Skrętu w prawo – (Asystent wystawia prawą rękę)
– Zamiar zatrzymania się – (Asystent podnosi rękę do góry)
- Policjant – Po wysłuchaniu wypowiedzi pana Asystenta, chciałbym zaapelować do osób,
które kupują rowery, by zwrócili uwagę na te elementy, gdyż producenci rowerów nie zawsze

je montują, nawet w tych drogich modelach. Kupując nie sugerujmy się bajeranckim
wyposażeniem np. w amortyzatory skoro rower nie będzie miał tego, co jest obowiązkowe np.
dzwonka czy świateł lub odblasków. Jeśli rower nie będzie posiadał tych elementów to
rowerzyście grozi mandat.
- Prezenter – Ja również przyłączam się do tego apelu. Na zakończenie naszego programu
jeszcze rozstrzygnięcie konkursu na plakat Slajd 12 (prezenter wymienia autorów
nagrodzonych prac) Mam jeszcze dla państwa zaproszenie na wystawę plakatów
konkursowych, która znajduje się na holu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym
programie. Moimi i państwa gośćmi byli: komendant policja Miasta Biała Podlaska pan
komisarz Zenon Ostrożny, ekspert pani Weronika Bezpieczna oraz pan Tomasz Widoczny.
Dziękuję i dowidzenia. Slajd 13 (Na ekranie wyświetlane są nazwiska uczniów biorących
udział w apelu. Prezenter podchodzi podając rękę dziękuje za przybycie. Wśród uczniów
(widzów) rozdawane są ulotki bezpieczny na drodze).
Slajd 14

