
ZZ - ZAWSZE ZAPINAM   
BADANIE - AKCJA ZZ  - BADANIE 

CELE 
 zbadanie faktycznego stanu zagrożeń wynikających z nieprawidłowego przewożenia dzieci  

 zrozumienie przez dzieci, rodziców i opiekunów znaczenie zapinania pasów bezpieczeństwa  

 poprawa sytuacji poprzez działania edukacyjne 

Przesłanie: 
Zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie może uratować życie. W przypadku nie zapięcia pasów zderzenie 
może mieć skutek śmiertelny już przy prędkości 30 km/h. W czasie hamowania dziecko lub dorosły uderza z 
ogromną siłą do przodu. Oznacza to, że zapinanie pasów jest bezwzględnie konieczne nawet przy krótkich i 
stosunkowo wolnych przejazdach.  
 

Przeprowadzone w poprzednich latach w ramach programu Autochodzik badania pozwoliły określić liczbę 
zagrożonych dzieci, tj około 6-8 procent. Ogólnopolskie dane ITS potwierdzają te liczby. Nasza poprzednia AKCJA 
znacząco poprawiła te statystyki. Teraz też chcemy wspólnie poprawić bezpieczeństwo dzieci. Obrazowo na 7350 
dzieci, które każdego dnia jadą w samochodzie prawie 500 z nich jest zagrożonych /bez fotelików, bez pasów/.  
 

Polecamy zakładkę ZZ na stronie www.autochodzik.pl, gdzie prezentujemy zdjęcia, informacje z poprzednich akcji. 
 
PRZEBIEG:  

1. BADANIE 1 
Po otrzymaniu scenariuszy prosimy zebrać informacje  /przed AKCJĄ ZZ/ zgodnie z poniższą instrukcją 
Cel:  
Sprawdzenie ile dzieci dojeżdża samochodem, ile inaczej /pieszo, komunikacją/, ile w foteliku, w pasach,  
Sposób realizacji celu /sugestia/: 
Aby nie narażać się na interwencje rodziców, że następuje ingerencja przedszkola w sprawy rodzin należy podjąć 
temat bezpieczeństwa jako całości. Mówimy dzieciom, że będziemy w nowym tygodniu rozmawiali o 
bezpieczeństwie wokół nas.  
Dzień 1 
Spotkanie i rozmowa co to jest bezpieczeństwo. Co rozumiemy pod tym pojęciem. 
Co oznacza być bezpiecznym (bez szczególnego zwracania uwagi na jazdę samochodem). Bezpieczeństwo jako 
całość – moje, rodziny. 
Dzień 2 
Co oznacza bezpieczeństwo podczas zabawy, na zakupach, w domu. Jak czuć się bezpiecznie? Co oznacza 
bezpieczeństwo w drodze do przedszkola. Jak dzieci dostają się do przedszkola lub szkoły? 
W tym momencie realizujemy cel: Kto samochodem, kto w foteliku, kto w pasach. 
Oprócz tego kto pieszo itp. W ten sposób nieinwazyjnie otrzymamy informacje, o które nam chodzi. 
 
Prosimy wpisać do tabeli zebrane dane  
 

 BADANIE 1 data BADANIE 2 data 

Liczba dzieci w grupie   

Liczba dojeżdżających samochodem   

Liczba dzieci w fotelikach i pasach     

Liczba dzieci pieszo, rowerem, autobusem, tramwajem.   

UWAGI 
 
 
 
 

Prosimy także o informacje dodatkowe jeżeli się pojawią np. dlaczego dzieci jadą bez fotelików, czy jest to częste 
itd.  UWAGA! Zależy nam bardzo na rzetelnych informacjach /prosimy nie „polepszać danych”/. 
 
 
 
 
 

http://www.autochodzik.pl/


A. START  

Prosimy o umieszczenie dużego hasła /kartki formatu A4-A3/w kilku newralgicznych miejscach  np. drzwi 

wejściowe/szczególnie tam gdzie są rodzice/, korytarz. Hasło jest proste i intrygujące np. ZZ lub jak 

poniżej:  

 

 

CZY TY ZAWSZE ZZ? 
 

 

Następnego dnia w miejscach naszych haseł pojawia się plakat AKCJI /można użyć szablonu/oraz 

papierowe auta wg. wskazówek poniżej 

 

Korzystając z szablonu 
kropkowanych aut, dzieci 
wykonują samochody, które 
będą zawieszane na drzwiach, 
szybie, tablicy przy wejściu, co 
sprawi, że nasza akcja będzie 
widoczna w całej placówce. 
Wykrojone auta przyczepiamy 
tylko z lewej lub prawej strony, 
aby były „ruchome” na wietrze. 
Kolorują auto. Na obrazku 
zaznaczają /rysują/ osoby, 
które zapinają pasy. 

 

 

 

 

 

 

2. AKCJA 

A.  Zabawy edukacyjne 

Korzystając np. z fotelika samochodowego prowadzimy sytuacje edukacyjne obrazujące stosowanie fotelików i 
pasów bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji zabaw z dziećmi. 
 
1. PRAKTYKA - W zależności od możliwości można pokazać zasady korzystania z fotelików i pasów w oparciu o 
prawdziwy samochód własny lub zaprzyjaźnionych rodziców. Ustawione auto przed przedszkolem ma dwa 
foteliki z tyłu. Dzieci opowiadają do czego służą, jak je się stosuje, praktycznie pokazują wsiadanie i zapinanie 
pasów. Tam gdzie to możliwe można poprosić przedstawicieli handlowych, dilerów samochodowych o 
zorganizowanie specjalnej pogadanki dla rodziców na temat bezpieczeństwa dzieci w samochodzie. 
 
2. WSIADANIE Dodatkowo można wprowadzić elementy ruchu przy prostej zabawie o nazwie Wsiadanie do 
samochodu. Korzystając z 5 krzesełek ustawionych według układu stosowanego w samochodach, które określą 
jezdnię i chodnik ćwiczymy zapinanie pasów /szarfa/, wsiadanie i wysiadanie np. 3osobowej rodziny. Metodą 
DRAMY pokazujemy role /kierowca, pasażer/ wszystkie czynności zwracając szczególną uwagę na zapinanie 
pasów. Pamiętamy o stronie auta, gdzie wsiadają i wysiadają dzieci – NIGDY NIE JEZDNIĘ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

chodnik 



 
3.WYSTAWA - w czasie trwania AKCJI ZZ można poprosić rodziców o zostawianie fotelików w przedszkolu. 

Zapięte duże misie, lalki akcentować będę wagę zagadnienia i podkreślenie dbałości o bezpieczeństwo 

najbliższych. Można też wykonać samemu foteliki dla swoich maskotek. 

 

 
 

3. INTERNET 

Na stronie autochodzik.pl w zakładce ZZ umieszczone będą informacje, fotografie i filmiki na temat Zapinania 
Pasów. Jeżeli jest to technicznie możliwe to prosimy o wykorzystywanie umieszczonych tam materiałów do 
zajęć z dziećmi np. pokaz filmowy w grupie. Zapraszamy rodziców do oglądania filmów z dziećmi. Prosimy o 
aktywne relacjonowanie przebiegu akcji w waszej placówce przez umieszczanie waszych postów na profilu 
zespołu, na stronie programu GOTOWI DO DROGI,  

 
4. KARTA /kontrolna/ 

Finałowym momentem akcji będzie przekazanie każdemu rodzicowi czy opiekunowi kart Zadanie dla rodzinki. 
– karta kontrolna. Karty były przekazane w pakiecie do placówek. 

 

.                        
 

Karta powinna zostać zawieszona na przednim siedzeniu/pręt zagłówka/ tak by teść była widoczna dla dziecka. 
Przypominamy o zapinaniu pasów. Chcielibyśmy, aby wszystkie dzieci, które są odwożone do przedszkoli 
zawiesiły kartę . Liczymy ,że te działania będą mechanizmem wymuszającym dobre zachowania dorosłych. TO 
DZIECI MÓWIĄ NAM O DOBRYCH NAWYKACH. Po weekendzie majowym prosimy o przyniesienie kart i 
sprawdzamy wyniki. 
5. BADANIE 2 

W dniach 5-6 maja ponownie przeprowadzamy badanie. Treść i forma podobna do BADANIA 1 

Uzyskane dane liczbowe i jakościowe prosimy o wpisanie do tabeli z Badania 1. 

6. RAPORT 
Wszystkie wyniki w formie tabeli i podsumowania proszę przesłać na adres : biuro@autochodzik.pl. W 
przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny Mirosław Wołowik 600 023 554 

mailto:biuro@autochodzik.pl


 
 
 
 
 


