
  
 
PROSTE BADANIE 

 Drogowe zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z zebraniem ważnych informacji. 

 Adresatami głównie dzieci i nauczyciele z najstarszych grup przedszkolnych, zerówek, klas 1. 

 Nagrody – Odblaskowy Zestaw Wycieczkowy AUTOCHODZIK oraz książki edukacyjne 
 

 Przewidywany czas zakończenia badania – 12.03.2017. 

 Losowanie nagród -14.03.2017. 
 
CENNA POMOC 
Noszenie odblasków jest nie tylko potrzebne, ale też wymagane prawem /poza terenem zabudowanym/. Co roku 
wydawanych jest bardzo dużo środków na wyposażenie dzieci i dorosłych w elementy odblaskowe. Dlatego  
chcemy dowiedzieć się, czy dzieci noszą odblaski. Prosimy o sprawdzenie, czy dzieci noszą jakiekolwiek elementy 
odblaskowe /zawieszki, opaski, kamizelki, paski na ubraniach itd./ Uzyskane od Państwa informacje pozwolą nam 
przygotować jeszcze lepsze formy i metody pracy z dziećmi w zakresie bezpieczeństwa na drodze.  
 
BADANIE EDUKACYJNE 
Proponujemy wykorzystać spacer z dziećmi do przeprowadzenia badania. Dodatkowo przekazujemy w załączniku 
do bezpłatnego pobrania prezentację multimedialną do wykorzystania na zajęciach z dziećmi. Instrukcja badawcza 
będzie służyła zebraniu anonimowych dla dzieci i rodziców informacji. Na stronie  programu www.autochodzik.pl 
Zostaje uruchomiona specjalna zakładka do wprowadzenia uzyskanych przez każdego nauczyciela danych. 
 
Proszę: 
1. Wykonać z grupą lub klasą zadanie – badanie 
2. Wykorzystać prezentacje multimedialną na zajęciach z dziećmi 
3. Podać wyniki na stronie autochodzik.pl /panel dostępny od 1 marca/ 
4. Wziąć udział w losowaniu nagród 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
biuro@autochodzik.pl lub telefon Mirosław Wołowik  600 023 554 
 
Organizatorem badania jest Fundacja CREDU, Aleja Niepodległości 718, 81-851 Sopot.  

 

 
 

 

Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych postaw i nawyków już             
u najmłodszych dzieci zwiększa ich bezpieczeństwo na drodze.  

 
Od 2004 roku nasze pojazdy, pomoce i program skutecznie 

przygotowują tysiące dzieci do samodzielności w ruchu drogowym. 
 

http://www.autochodzik.pl/
mailto:biuro@autochodzik.pl


 

NOSZĄ czy NIE NOSZĄ 
Badanie edukacyjne z nagrodą AUTOCHODZIK 
Scenariusz  oraz instrukcja 
 
CELE 

 wprowadzenie dzieci w świat ruchu drogowego, poznanie zasady działania elementów odblaskowych 

 poznanie  rzeczywistych danych związanych z noszeniem elementów odblaskowych 

Przesłanie: 
Noszenie odblasków jest nie tylko potrzebne /zwiększa bezpieczeństwo na drodze/, ale też wymagane prawem 
/poza terenem zabudowanym/. Co roku wydawanych jest bardzo dużo środków na wyposażenie dzieci i dorosłych 
w elementy odblaskowe. Dlatego  chcemy dowiedzieć się, czy dzieci noszą odblaski. Prosimy o sprawdzenie, czy 
dzieci noszą jakiekolwiek elementy odblaskowe /zawieszki, opaski, kamizelki, paski na ubraniach itd./ Uzyskane od 
Państwa informacje pozwolą nam przygotować jeszcze lepsze formy i metody pracy z dziećmi w zakresie 
bezpieczeństwa na drodze.  
 

 
Sposób realizacji celu /sugestia/: 
 
Dzień 1 
Wykorzystać np. spacer do przeglądu wyposażenia odblaskowego. Sprawdzamy jak wygląda 
„wyposażenie” każdego dziecka – czy na kurtce, butach, czapce są elementy odblaskowe. Czy są również 
na plecach, torbach, które mają dzieci. Wyniki zbiorcze zapisujemy w instrukcji badania. Można oczywiście 
przeprowadzić badanie jak wyżej bez wychodzenia z budynku. „Inspekcja” jest okazją do rozmowy na 
temat odblasków, przypomnienia po co są, jak działają itd. 
  
Dzień 2  
Proponujemy wykorzystać załączoną prezentację ODBLASKI, która wprowadzi dzieci w świat kota i 
odblasków. Na koniec prezentacji FOTOZAGADKI. Dla tych grup, które znają tą prezentację proponujemy 
potraktować spotkanie jako utrwalenie i sprawdzenie wiedzy. 
 
UWAGA 
Uzyskane w czasie badania dane prosimy wprowadzić do tabelki, a następnie na stronę  
www. autochodzik.pl/badanie  Zależy nam bardzo na rzetelnych informacjach /prosimy nie „polepszać danych”/. 
 

POSZUKIWANE INFORMACJE WYNIK 

A. Liczba dzieci, która posiada jakiekolwiek 
elementy odblaskowe np. opaski, zawieszki, na 
ubraniach, torbie, plecaku, butach/ 

 

B. Liczba dzieci, która nie ma żadnych elementów 
odblaskowych 

 

C. Czy grupa lub klasa używa kamizelki odblaskowe 
w czasie spacerów lub wycieczek? Proszę 
zaznaczyć prawidłową odpowiedz. 

TAK NIE 

D. Liczba dzieci w grupie/klasie  

E. Liczba dzieci uczestniczących w badaniu   

 

Proszę zaznaczyć właściwe rubryki dotyczące miejscowości i placówki 

Miasto pow. 200 tysięcy   Miasto pow. 50 do 200  tys.  Miasto do 50 tysięcy  Wieś  

Przedszkole  Szkoła Podstawowa  W grupie/klasie 
przeważają dzieci w wieku  

4 5 6 7 8 9 10 

 
Dodatkowo w czasie wprowadzenia informacji do systemu poprosimy o dane placówki i nauczyciela. Każdy 
uczestnik badania – klasa/grupa wraz z opiekunem - będzie brał udział w losowaniu nagród. 


