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KOLEJNE SPOTKANIA Z NAJMŁODSZYMI W RAMACH
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Policjanci realizując działania prewencyjne pod nazwą "Bezpieczna droga do szkoły", odwiedzili w
ostatnich dniach najmłodszych z powiatu białostockiego. Funkcjonariusze prowadzili prelekcje w
ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok”, która została objęta
honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza
Błaszczaka.
W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”, policjanci z Wydziału Prewencji oraz Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, przeprowadzili w minionym tygodniu kolejne spotkania edukacyjnoinformacyjne. Tym razem odwiedzili uczniów Przedszkola Samorządowego nr 29 „Fantazja” w Białymstoku,
Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 15 w Białymstoku, Zespołu Szkół w Gródki, Zespołu Szkół w
Sobolewie, a także spotkali się z najmłodszymi w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego Filia nr 9 w
Białymstoku.. Pogadanki dotyczyły szeroko pojętego bezpieczeństwa. Była mowa o konieczności jeżdżenia w
fotelikach i zapiętych pasach, o tym jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy,
żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych. W trakcie wizyty funkcjonariusze wykorzystali zestaw
edukacyjny „Autochodzik”, który poprzez zabawę umożliwia dzieciom w sposób atrakcyjny poznawanie oraz
utrwalanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Istotnym punktem spotkań z
najmłodszymi było również wyjaśnienie jak należy zachowywać się w stosunku do nieznajomych i kto to jest
ten „nieznajomy”. Dzieci dowiedziały się aby nie otwierać drzwi w domu osobom których nie znają, nie
wsiadać do obcych samochodów, nie brać od obcych zabawek ,słodyczy itp. Uczniowie dowiedzieli się także,
jak należy się zachować w kontakcie z agresywnym psem, ćwicząc przy tym pozycję żółwia. Mundurowi
przypomnieli najmłodszym, jakie są numery alarmowe i w jakich sytuacjach należy dzwonić pod nr alarmowy
112. Dzieci miały również możliwość obejrzenia sprzętu jaki jest potrzebny w codziennej służbie
funkcjonariuszom. Na koniec spotkań dzieci otrzymały odblaski i dowiedziały się, dlaczego należy je nosić.

