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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „AKADEMIA 

BEZPIECZNEGO PUCHATKA”  

Wzorem poprzednich lat, również w tym roku nasi pierwszoklasiści 

uczestniczyli w ogólnopolskim programie „Akademia Bezpiecznego 

Puchatka”. W czasie realizacji programu poruszane były następujące 

tematy:  

 Bezpieczeństwo w domu  

 Bezpieczeństwo w drodze do szkoły   

 Bezpieczeństwo w szkole  

 Bezpieczeństwo w Internecie  

Uczniowie poszerzali swoją wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa 

wypełniając ciekawe karty pracy, układając puzzle, tworząc plakaty, 

rozwiązując zagadki, biorąc udział w zabawach ruchowych, dramowych i 

dydaktycznych, malując, a także słuchając i  śpiewając piosenki  

związane z bezpiecznym poruszaniem się po ulicach. Uczniowie w 

ramach programu otrzymali do wypełnienia książeczki, a rodzice 

broszury informacyjne.  



  

 Opis zdjęć1 i 2: otrzymane przez uczniów nagrody 

 

Opis zdjęcia 3: Uczniowie poszerzają swoją wiedzę dotyczącą 

bezpieczeństwa wypełniając ciekawe karty pracy 



 

Opis zdjęcia 4 i 5: Uczniowie w ramach programu otrzymali do 

wypełnienia książeczki 



 

 

Opis zdjęcia 6: Uczniowie w ramach programu namalowali obrazki  

związane z bezpiecznym poruszaniem się po ulicach 

Korzystając ze strony internetowej Akademia malucha 

https://akademiapuchatka.pl/pl zarówno dzieci jak i Rodzice mogli 

pogłębić swoją wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa, dodatkowo dzieci 

miały możliwość rozwiązywania ciekawych zadań rozwijających pamięć, 

koncentrację i logiczne myślenie. Uczniowie rozwiązywali je w domu pod 

nadzorem rodziców.  

Podsumowaniem uczestnictwa w programie Akademia Bezpiecznego 

Puchatka był udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie 

rozwiązywanym on-line. Składał się on z 15 pytań.  

https://akademiapuchatka.pl/pl
https://akademiapuchatka.pl/pl


Do testu przystąpiło 120 pierwszaków uzyskując średni wynik 93%. 

Statystykę wyników przedstawia poniższa tabela:  

KLASA  LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY 

PRZYSTĄPILI DO TESTU  

WYNIK %  

1a  21  91%  

1b  19  97%  

1c  10  95%  

1d  12  96%  

1e  21  97%  

1f  20  78%  

1g  17  95%  

Dzieci wykazały się dużą wiedzą w tematyce bezpieczeństwa w domu, w 

szkole, w drodze do szkoły i w Internecie.  

W szkole odbyły się też spotkania z przedstawicielką Policji, która 

rozmawiała z dziećmi na temat bezpieczeństwa na drodze, w domu i w 

szkole, a także poinformowała dzieci, jakie informacje mogą 

przekazywać korzystając z Internetu oraz co należy robić, by być 

bezpiecznym w sieci.  

  

Opis zdjęcia 7: spotkanie z przedstawicielką Policji 



  

Opis zdjęcia 8: spotkanie z przedstawicielką Policji 

Po zajęciach dzieci otrzymały odblaski na plecak.  

Opracowała:  

Ewelina Ślimak  

 


