
A gyermekek minden élethelyzetében előforduló veszély- és problémahelyzetek segítőinek, 

munkájuknak megismerése. Biztonságérzet megalapozása, bizalomalakítás. Életkornak 

megfelelő szinten a korai megelőzés, figyelemfelkeltés. Veszélyek elkerülésének lehetőségei, 

saját biztonságuk megőrzése, megóvása. Élethelyzetek, veszélyhelyzetek megoldására való 

képességek alakítása. 

A "jó gyakorlat" kiemelten és célzottan szolgálja a gyermekek, szülők egyenlő hozzáférését a 

minőségi neveléshez, oktatáshoz, továbbá a sikeres együttnevelést. 

A programok, interaktív kiállítások szervezésébe, lebonyolításába aktívan bekapcsolódnak a 

szülők, gyerekek. Ötleteikkel, témajavaslataikkal, különböző eszközök gyűjtésével, biztonsági 

felszerelések biztosításával, a sétákon, programokon való aktív részvétellel segítik oktató-

nevelő munkánkat. Munkadélutánokon a szülőkkel, nagyszülőkkel, gyerekekkel, az 

óvodapedagógusokkal közösen készülnek a jó gyakorlatunkat gazdagító eszközök. Az 

összegyűjtött anyagok, eszközök segítik napi tevékenységeinket. Az óvodánk mellett lévő 

kerékpárúton való közlekedésnek aktív részt vevői a gyerekek, szülők, nagyszülők. Hosszabb 

sétákon, kirándulásokon, tömegközlekedési eszközökön való utazás során elkísérnek 

bennünket, illetve részt vesznek a program megszervezésében. Közlekedési referensként 

dolgozó apuka interaktív foglalkozást tart az 5-6-7 éves gyerekeknek. Azok a szülők, akik a 

rendvédelmi szerveknél, illetve a mentőszolgálatnál dolgoznak részesei és segítői éves 

programjainknak. 

 

Jó gyakorlatunk által eredményesen alkalmazható az óvodánkba járó HH-s, HHH-s, SNI-s, 

illetve a különleges képességekkel rendelkező gyermekek egyéni üteméhez alkalmazkodó 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 



Várható hatások, eredmények várhatók a gyakorlat alkalmazásától 

A jó gyakorlat alkalmazásával megismerik a mentősök, rendvédelmi, katasztrófavédelmi 

szervek dolgozóinak ismertetőjegyeit, munkaeszközeit, mely által alakul és erősödik a 

gyermekben az irántuk érzett bizalom, pozitív érzelmi viszony.  

  

 

A jó gyakorlat hatására helyesen használják a gyalogos, kerékpáros közlekedés, illetve a 

tömegközlekedési eszközökön való utazás szokásait, szabályait. 

A jó gyakorlat által felismerik és meg tudják különböztetni a megismert és kipróbált szárazföldi 

járművek sajátosságait. Azonosítani tudják a megkülönböztetett jelzést használó autókat, 

ismerik szerepüket, és különös figyelmet fordítanak a velük való találkozáskor, 

megjelenésükkor. Szerep- és szimulációs játékok közben begyakorolják a segélyhívószámokat, 

és tudnak fontos információkat közzétenni. 

Különböző szakemberek által vezetett foglalkozások segítik rögzíteni és élményszerűbbé, 

maradandóbbá tenni a közlekedési, tűzoltási, veszély-felismerési, segítségnyújtási helyzetek 

megoldását. 

 

 Olyan készségek, képességek birtokába jutnak, amelyek a mindennapi életben, 

élethelyzetekben nyújtanak segítséget. 

 Élményeik, tevékenységeik, szerzett ismereteik jól szolgálják szabálytudatuk alakítását, 

rögzítését, elmélyítését önmaguk és mások biztonsága érdekében. Elsajátítják a biztonságos 

életvezetés szabályait.  



Az ajánlott jó gyakorlat alkalmazható: 

A programot főként az 5-6-7 éves korosztály számára ajánljuk. 

A megvalósításhoz elengedhetetlen a helyi adottságok felmérése, jó kapcsolatrendszer 

kiépítése. 

Szükséges a jól motiválható, aktív szülői kör, és külső személyek bevonása, akik tevékeny 

segítői a programunknak. 

Kreatív, jó szervezőkészséggel rendelkező, elhivatott óvodapedagógusokra van szükség. 

Jó gyakorlatunk újszerű, egyedi, mert: 

Széles körű partnerkapcsolattal rendelkezünk - rendvédelmi szervek, mentősök, közlekedési 

szakreferens, KRESZ-oktató, munkavédelmi előadó, - akik az éves munkánk részesei, segítői. 

Képzett szakemberek bevonásával, sokféle tevékenység által segítjük a gyermek 

ismeretbővítését, tapasztalatszerzését, ismereteik gyakorlását változatos körülmények között 

játékos és valós helyzetekben egyaránt. A  gyermekeken keresztül, programjaink által 

formálódik a szülők szemlélete. 

A jó gyakorlat lehetőséget nyújt olyan helyzetek, tevékenységek megismerésére, kipróbálására, 

melyet nem minden család képes, vagy tud biztosítani kisgyermeke számára (pl. szimulátor, 

tanpálya, ppt. bemutató, kerékpárúton való közlekedés stb.)  

A gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő, változatos pedagógiai 

módszerek és eljárások alkalmazásával a gyerekek elsajátítják a kulturált viselkedés, magatartás 

és közlekedés szabályait.  

Megtanulják, kitől, hogyan kérhetnek, és kihez fordulhatnak segítségért.  

Megismerik a számunkra veszélyt jelentő tárgyakat, anyagokat, eszközöket, valamint azok 

biztonságos használatát.  

Éves program alapján dolgozunk, melyet hirdetőtáblánkon mindenki számára hozzáférhetővé 

teszünk, ezáltal közvetlen és közvetett partnereink számára is elérhetővé válnak programjaink. 

 

A megvalósulás gyakorlati működésének eredményessége: 

Éves munkatervek, Csoportnaplók, Fotógyűjtemény, Apró rendőr napló  

 


