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Przedmowa

W Europie niemal cała energia wykorzystywana w transporcie pochodzi ze źródeł kopalnych.  
Postępująca zmiana klimatu wymaga jednak, abyśmy zmienili nasze nawyki w zakresie 
mobilności, przestawiając się na chodzenie piechotą, jazdę na rowerze oraz korzystanie z 
transportu zbiorowego i pojazdów z alternatywnym napędem, takim jak silniki hybrydowe 
 lub elektryczne. Wybór jednego z wymienionych środków transportu to szansa, aby w 
konkretny sposób ograniczyć zmianę klimatu. To wybór, którego muszą dokonywać nie tylko 
dorośli. Również dzieci codziennie się przemieszczają, pokonując drogę do szkoły i miejsc,  
w których spędzają czas wolny. 

W przeszłości dzieci zwykle jeździły do szkoły rowerem lub chodziły na piechotę. Dzisiaj w 
wielu miejscach rodzice codziennie wożą je tam samochodem. W związku z tym natężenie 
ruchu w okolicy szkół jest jeszcze większe, co powoduje hałas, emisje szkodliwe dla zdrowia 
i klimatu oraz zagrożenia związane z wypadkami. Miasta partnerskie Pirna (Niemcy) i Písek 
(Czechy), które uczestniczą w projekcie BEACON, chcą znaleźć rozwiązanie tego problemu, 
prezentując niniejszą broszurę.

Istnieje wiele sposobów, aby umożliwić dzieciom i nastolatkom samodzielne pokonywanie  
drogi do szkoły – bezpiecznie i bez korzystania z rodzica w roli „szofera”. Dzięki temu 
młodzi ludzie uczą się odpowiedzialności, rozwijają świadomość siebie i środowiska oraz 
przyczyniają się do ograniczenia emisji.

Niniejsza broszura została pomyślana jako pomoc dla samorządów, szkół, nauczycieli, rodziców 
i uczniów. Obejmuje zbiór konkretnych przykładów i inspiracji, które ilustrują, jak dzieci i  
nastolatkowie mogą bezpiecznie i w zrównoważony sposób pokonywać drogę do szkoły.
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Projekt BEACON jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (Europäische 
Klimaschutzinitiative – EUKI). Inicjatywa ta jest narzędziem finansowania uruchomionym przez Federalne  
Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Jej nadrzędnym 
celem jest intensyfikacja transgranicznego dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w Unii Europejskiej, 
mająca służyć wspólnemu osiągnięciu postępów w realizacji porozumienia paryskiego.

Za poglądy wyrażone w niniejszej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi dany autor lub dana autorka.  
Nie muszą one odzwierciedlać stanowiska Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i 
Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych.



DZIAŁANIE
Identyfikacja (również w ramach partycypacji) i sporządzenie planu tras prowadzących do szkoły, 
które dzieci mogą pokonywać samodzielnie rowerem. Trasy te powinny w miarę możliwości 
przebiegać wzdłuż ścieżek rowerowych lub ulic o małym natężeniu ruchu, a także obejmować jak 
najmniej miejsc, w których trzeba przejść przez ulicę.
 

UCZESTNICY 
Uczniowie, szkolne rady rodziców, burmistrzowie, urząd miasta, dyrekcja szkoły

CELE
• Wytyczenie bezpiecznej drogi do szkoły, którą można pokonać rowerem
• Polecenie uczniom odpowiednich tras rowerowych, prowadzących do szkoły
• Powszechne uznanie roweru za alternatywny środek transportu
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Plany tras rowerowych  
prowadzących do szkoły

METODA
Aby osiągnąć powyższe cele, można najpierw z wykorzystaniem ankiety zebrać informacje o 
formach mobilności wybieranych przez uczniów. Następnie na tej podstawie, w oparciu  
o kolejną ankietę przeprowadzoną jeszcze w tym samym roku szkolnym, należy zebrać infor-
macje o trasach prowadzących do szkoły, które uczniowie pokonują rowerem, potencjalnych 
niebezpiecznych odcinkach oraz propozycjach ich optymalizacji.

Korzystając z wyników tych dwóch ankiet, grupa robocza składająca się z przedstawicieli 
urzędu miasta, rodziców i nauczycieli może wspólnie opracować plan tras rowerowych 
prowadzących do uczestniczących w projekcie szkół. Następnie w ramach współpracy między 
miastem, szkołą, uczniami i rodzicami należy opracować i wdrożyć działania zmierzające do 
poprawy sytuacji na tych trasach.

KORZYŚCI
• Przedstawienie tras rowerowych prowadzących do szkół, rekomendowanych przez urząd 

odpowiedzialny za ruch drogowy
• Zwrócenie uwagi na niebezpieczne odcinki
• Stworzenie podstawy planistycznej służącej eliminacji zagrożeń
• Stworzenie podstawy do działań podejmowanych przez państwo i samorząd terytorialny  

(na przykład w ramach organizacji prac drogowych lub opracowywania planów 
odśnieżania i posypywania ulic)

• Ustalenie podstawy do dalszych działań zmierzających do promocji ruchu rowerowego 
(na przykład organizowanego na początku roku szkolnego rajdu rowerowego dla nowych 
uczniów, podczas którego uczestnicy przyjeżdżają na umówione miejsce spotkania z 
różnych kierunków lub modernizacji stojaków na rowery)
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1 https://peskymestem.cz/projekt/bezpecne-cesty-do-skoly/
2 http://elternbeirat.ellentalgymnasien.de/agrswp/?section=radschulwegplan
3 https://www.karl-brachat-realschule.de/hier-sind-wir/radschulwegplan/
4 https://www.rheinfelden.de/de/lebenswert/Kinder-Familie/Schulen/Schulwegplaene

Bezpečné cesty
do školy

Bietigheim- 
Bissingen 

Villingen- 
Schwenningen

Rheinfelden
ŹRÓDŁA I PODOBNE PROJEKTY

https://peskymestem.cz/projekt/bezpecne-cesty-do-skoly/
http://elternbeirat.ellentalgymnasien.de/agrswp/?section=radschulwegplan
https://www.karl-brachat-realschule.de/hier-sind-wir/radschulwegplan/
https://www.rheinfelden.de/de/lebenswert/Kinder-Familie/Schulen/Schulwegplaene
https://peskymestem.cz/projekt/bezpecne-cesty-do-skoly/
https://peskymestem.cz/projekt/bezpecne-cesty-do-skoly/
http://elternbeirat.ellentalgymnasien.de/agrswp/?section=radschulwegplan
http://elternbeirat.ellentalgymnasien.de/agrswp/?section=radschulwegplan
https://www.karl-brachat-realschule.de/hier-sind-wir/radschulwegplan/
https://www.karl-brachat-realschule.de/hier-sind-wir/radschulwegplan/
https://www.rheinfelden.de/de/lebenswert/Kinder-Familie/Schulen/Schulwegplaene


DZIAŁANIE

Przeszkoleni starsi uczniowie towarzyszą młodszym kolegom w pierwszych dwóch lub trzech 
tygodniach roku szkolnego w pokonywaniu rowerem nowej drogi do szkoły. W ten sposób 
młodsi uczniowie uczą się bezpiecznie pokonywać trasę z domu do szkoły, którą będą potem 
już bez opieki w pełni samodzielnie pokonywać rowerem przez resztę roku szkolnego.
 

UCZESTNICY 
Starsi uczniowie, dyrekcja szkoły, młodsi uczniowie, ewentualnie samorząd terytorialny

CELE
• Bezpieczny i samodzielny dojazd do szkoły
• Wspieranie kontaktów społecznych między uczniami
• Powszechne uznanie roweru za alternatywny środek transportu

JAZDA NA ROWERZE6
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Bezpieczna droga do szkoły  
pod opieką starszych kolegów

METODA
Projekt ten powinien być realizowany regularnie na początku każdego nowego roku szkolne-
go, co oznacza, że wszystkie zadania organizacyjne muszą zostać wykonane przed wakacjami. 

Uczestników można zapraszać do udziału podczas zebrania rodziców młodszych uczniów, 
podczas dni otwartych lub poprzez pismo informacyjne. Z kolei opiekunowie ze starszej klasy 
mogą być zachęcani do zaangażowania się w takie działanie poprzez wywieszone w szkole 
odpowiednie informacje i plakaty. Starsi uczniowie, którzy mają towarzyszyć młodszym, 
przechodzą szkolenie obejmujące istotne tematy takie jak zasady ruchu drogowego i  
zachowania rowerzystów w ruchu drogowym, jazda na rowerze w grupie, pierwsza pomoc 
w razie wypadku itp. Szkolenie to można zorganizować wewnętrznie lub we współpracy 
z partnerem zewnętrznym. Tworzy się grupy (np. 10 młodszych uczniów + 2 opiekunów) 
i ustala trasy z odpowiednimi przystankami, aby można było łatwo i bezpiecznie dotrzeć 
do miejsca zamieszkania wszystkich uczestników. Wszyscy uczestnicy przynajmniej tydzień 
przed końcem wakacji otrzymują materiały informacyjne, aby mogli zapoznać się z trasą i 
planem projektu. Opiekunowie ze starszej klasy przez dwa tygodnie pomagają młodszym 
kolegom bezpiecznie dotrzeć do szkoły.

KORZYŚCI
• Budowanie i wzmacnianie samodzielności wśród dzieci
• Uczniowie z młodszych klas wcześniej poznają swoich przyszłych kolegów
• Codzienne ćwiczenie jazdy na rowerze w ruchu ulicznym
• Wzmocnienie kompetencji społecznych uczniów dobrowolnie uczestniczących w projekcie
• Poznanie przyjaznych dla środowiska alternatyw dla codziennych form mobilności

Źródła i podobne projekty
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Filderstadt

https://www.agfk-bw.de/blog/news-single/schueler-paten-bringen-fuenftklaessler-
sicher-zur-schule/vom/1/10/2015/

https://www.agfk-bw.de/blog/news-single/schueler-paten-bringen-fuenftklaessler-sicher-zur-schule/vom/1/10/2015/
https://www.agfk-bw.de/blog/news-single/schueler-paten-bringen-fuenftklaessler-sicher-zur-schule/vom/1/10/2015/
https://www.agfk-bw.de/blog/news-single/schueler-paten-bringen-fuenftklaessler-sicher-zur-schule/vom/1/10/2015/


DZIAŁANIE
Uczniowie organizują się w grupę i wspólnie chodzą do szkoły. Grupa otrzymuje wsparcie w 
wyborze trasy i przystanków od dorosłych, którzy towarzyszą jej podczas pierwszych „podróży”. 
Trasa powinna prowadzić wzdłuż ulic o małym natężeniu ruchu i obejmować przystanki, które 
są łatwo dostępne dla uczniów. Kiedy tylko grupa poczuje się gotowa i bezpieczna, będzie 
mogła samodzielnie pokonywać drogę do szkoły i z powrotem. 
 

UCZESTNICY 
Uczniowie, rodzice, dziadkowie, zaangażowani wolontariusze, urząd miasta  
(referat ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego)

CELE
• Ugruntowanie wspólnego, zorganizowanego, bezpiecznego i niezależnego pieszego  

pokonywania drogi do szkoły
• Stworzenie nawyku codziennego ruchu
• Wzbudzenie większego przywiązania do własnej okolicy
• Zmniejszenie ruchu samochodowego przed szkołą

NA PIECHOTĘ8
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Pieszy autobus

METODA
Koncepcję pieszego autobusu należy przedstawić na zebraniu rodziców. Można przy tej okazji 
znaleźć również chętnych do udziału w projekcie i wolontariuszy, którzy zajmą się organizacją 
tego przedsięwzięcia. Następnie należy opracować bezpieczną trasę z niewielką liczbą 
skrzyżowań, wzdłuż dobrze oświetlonych ulic, na których tętni życie, i z łatwym dostępem do 
punktów spotkań, ułożyć plan trasy pieszej i wypróbować go, sprawdzając prędkość poruszania 
się, miejsca spotkań i czas pokonania trasy. Pierwsze próby odbywają się pod opieką. Ustala 
się podczas nich przystanki. Ważne jest to, aby w tych miejscach można było poczekać na 
inne dzieci, nie blokując normalnego ruchu. W porozumieniu z organem odpowiedzialnym za 
zarządzanie ruchem na trasach tych należy umieścić odpowiednie znaki, aby zwykli uczestnicy 
ruchu drogowego zwracali na pieszy autobus większą uwagę. Pieszy autobus pokonuje 
ustaloną trasę w towarzystwie jednego lub dwóch wolontariuszy aż do momentu, kiedy 
grupa nabierze pewności, że może pokonywać ją samodzielnie.

KORZYŚCI
• Oszczędność czasu dla rodziców, ponieważ dzieci same pokonują drogę do  

szkoły i z powrotem
• Budowanie i wzmacnianie samodzielności dzieci
• Wzmocnienie kompetencji społecznych i ducha wspólnoty
• Stworzenie możliwości rozmowy między uczniami przed rozpoczęciem lekcji
• Poprawa orientacji przestrzennej dzieci
• Uwrażliwienie na własne zachowanie przyjazne dla środowiska

ŹRÓDŁA I PODOBNE PROJEKTY
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VCD Laufbus Barienrode

1 https://www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/vcd-laufbus/
2 https://cdn.website-editor.net/2b0236b73c7946d4a000f31a49968d58/files/uploaded/Laufbus.pdf

https://www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/vcd-laufbus/
https://cdn.website-editor.net/2b0236b73c7946d4a000f31a49968d58/files/uploaded/Laufbus.pdf
https://www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/vcd-laufbus/
https://cdn.website-editor.net/2b0236b73c7946d4a000f31a49968d58/files/uploaded/Laufbus.pdf


TRANSPORT  
PUBLICZNY

10

DZIAŁANIE
Odpowiednio przeszkoleni uczniowie zapewniają bezpieczny i bezkonfliktowy przejazd  
autobusem w drodze do szkoły i z powrotem.
 

UCZESTNICY 
Uczniowie, policjanci odpowiedzialni za bezpieczeństwo w ruchu drogowym,  
zakład transportu publicznego 

CELE
• Zapewnienie bezpiecznego zachowania i wzajemnego szacunku przy wsiadaniu i  

wysiadaniu z autobusu oraz podczas samego przejazdu
• Unikanie sytuacji konfliktowych
• Zwiększenie świadomości, zaangażowania i umiejętności komunikacyjnych szkolnych 

wolontariuszy pełniących funkcję autobusowych pilotów
• Promocja korzystania z transportu publicznego
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Autobusowi piloci

METODA
Na początku nowego roku szkolnego uczniowie (w Niemczech: trzeciej i czwartej klasy) 
przechodzą szkolenie dla „autobusowych pilotów”. Uczą się zachowania w sytuacjach  
konfliktowych, aktywnego słuchania, technik komunikacyjnych, uprzejmości i pewności siebie. 
Ich obecność i zachowanie podczas korzystania z autobusów powinny być przykładem dla 
innych uczniów. Dbają też o to, by nie było ścisku i przepychania przy drzwiach wejściowych, 
by uczniowie podczas jazdy trzymali się poręczy oraz by skutecznie rozwiązywać konflikty.

KORZYŚCI
• Bezpieczny przejazd i porządek przy wsiadaniu oraz wysiadaniu na przystanku  

przy domu i szkole
• Codzienne i bezpośrednie rozmowy z rówieśnikami na temat szacunku i bezpiecznego 

zachowania w ruchu drogowym
• Codzienna refleksja i eliminacja typowych niebezpiecznych sytuacji, do których  

dochodzi w danej miejscowości podczas korzystania z autobusów

ŹRÓDŁA I PODOBNE PROJEKTY

Wenden Schulbus-
projekte

1 https://www.gv-wendener-land.de/schulprog/
verkehrserziehung?showall=1

2 https://www.verkehrssicherheitsprogramme.de/
site/detail.aspx?id=118
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https://www.gv-wendener-land.de/schulprog/verkehrserziehung?showall=1
https://www.verkehrssicherheitsprogramme.de/site/detail.aspx?id=118
https://www.verkehrssicherheitsprogramme.de/site/detail.aspx?id=118
https://www.gv-wendener-land.de/schulprog/verkehrserziehung?showall=1
https://www.gv-wendener-land.de/schulprog/verkehrserziehung?showall=1
https://www.verkehrssicherheitsprogramme.de/site/detail.aspx?id=118
https://www.verkehrssicherheitsprogramme.de/site/detail.aspx?id=118


DZIAŁANIE
Dzięki przejściu tras wspólnie z uczniami pracownicy biura planistycznego, którym powierzono 
to zadanie, badają jakość i bezpieczeństwo tras pieszych prowadzących do szkoły.  
Należy skupić się na skrzyżowaniach, dostępności i ogólnej ocenie jakości przestrzeni ulicznej.
 

UCZESTNICY
Uczniowie, rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele, urząd miasta, burmistrz, biuro planistyczne, 
mieszkańcy miasta

CELE
• Zebranie cennych informacji przydatnych w urbanistyce zorientowanej na potrzeby 

mieszkańców dzięki rzeczywistemu przejściu tras i bezpośredniej ocenie sytuacji pieszych
• Identyfikacja punktów, w których występują problemy i zagrożenia w drodze do szkoły z 

perspektywy dzieci, oraz reorganizacja miejsc, które są niebezpieczne
• Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni ulicznej

METODA
Podczas pierwszych interaktywnych warsztatów, które powinny odbyć się miesiąc przed 
inspekcją tras, przekazuje się podstawowe informacje o temacie, działaniach, które mają być 

URBANISTYKA12

St
ud

io
 P

ea
ce

/S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om



Kontrola tras pieszych

podjęte w ramach kontroli, oraz planowanych trasach. Analizowane trasy to przede wszystkim 
drogi prowadzące do miejscowej szkoły. Zaleca się zgłoszenie do udziału w inspekcji tras 
nauczycieli oraz uczniów trzeciej i czwartej klasy (np. łącznie ośmiorga dzieci). Szkoła musi 
uprzednio poinformować rodziców o projekcie na podstawie ankiet biura planistycznego.

Uczniowie uczestniczący w projekcie dzielą się na grupy. Przydziela im się różne „resorty” – 
funkcję ministra ds. widoczności i hałasu, ministra ds. bezpieczeństwa, ministra ds. przerw, 
ministra ds. hulajnóg. Celem jest dokładniejsza kontrola tras prowadzących do szkoły  
w różnych aspektach, jak wskazują już same nazwy „resortów”. Każdy „minister” otrzymuje 
niezbędne materiały (laskę dla słabowidzących, taśmę mierniczą, licznik mechaniczny,  
okulary imitujące pole widzenia osoby słabowidzącej itd.). Następnie identyfikuje się pro-
blematyczne punkty i miejsca wymagające poprawy, np. miejsca, gdzie zarośla ograniczają 
uczestnikom ruchu widoczność lub miejsca, gdzie trudności z poruszaniem się mają osoby 
o ograniczonej sprawności ruchowej. Wyniki kontroli zostają następnie opracowane przez 
biuro planistyczne lub urząd miasta.

Następnie w ramach spotkania kończącego projekt można przedstawić i przedyskutować  
w ramach otwartej dyskusji panelowej najważniejsze propozycje działań, wynikające z  
przeprowadzonej kontroli. Urząd miasta powinien informować o realizacji tych działań,  
na przykład na swojej stronie internetowej.

KORZYŚCI
• Zwiększenie świadomości w odniesieniu do niebezpiecznych miejsc w przestrzeni ulicznej
• Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni ulicznej

 
ŹRÓDŁA I PODOBNE PROJEKTY
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Freudenberg 
am Main

https://www.freudenberg-main.de/fileadmin/Dateien/Dateien/divers/FVC2019_
Abschlussbericht_Freudenberg_FINAL.pdf

https://www.freudenberg-main.de/fileadmin/Dateien/Dateien/divers/FVC2019_Abschlussbericht_Freudenberg_FINAL.pdf
https://www.freudenberg-main.de/fileadmin/Dateien/Dateien/divers/FVC2019_Abschlussbericht_Freudenberg_FINAL.pdf
https://www.freudenberg-main.de/fileadmin/Dateien/Dateien/divers/FVC2019_Abschlussbericht_Freudenberg_FINAL.pdf
https://www.freudenberg-main.de/fileadmin/Dateien/Dateien/divers/FVC2019_Abschlussbericht_Freudenberg_FINAL.pdf


DZIAŁANIE
Na podstawie własnych nawyków transportowych uczniowie mają uczyć się o aspektach 
środowiskowych związanych z różnymi środkami transportu.
 

UCZESTNICY 
Uczniowie, nauczyciele

CELE
• Zachęcanie do refleksji nad własnymi nawykami transportowymi i nawykami  

transportowymi innych osób
• Poznanie podstawowych cech różnych środków transportu
• Wykształcenie umiejętności argumentacji w obszarze zrównoważonej mobilności

WYCHOWANIE   
KOMUNIKACYJNE
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spóźnia

 Iv
an

_S
he

ne
ts

, n
na

tta
lli

, d
di

sq
, M

ik
bi

z/
Sh

utt
er

st
oc

k.
co

m



Konspekt lekcji: „Nasza okolica –  
czy nie byłaby lepsza bez samochodów?”

METODA
Najpierw omawia się trasy i sytuacje w ruchu drogowym, które są uczniom znane. Ilustruje się 
w ten sposób niezrównoważone modele mobilności, takie jak na przykład ulice z dużą liczbą 
samochodów zmierzających do szkoły, poranne korki przed szkołą powodowane przez rodziców 
dowożących dzieci, trasy, których nie obsługują publiczne środki transportu itd. Przykłady 
można omawiać na podstawie przygotowanej galerii zdjęć lub na podstawie zdjęć ilustrujących 
problematyczne sytuacje w ruchu drogowym, wykonanych samodzielnie przez uczniów. 
Wszystkie wskazane miejsca nanosi się następnie na plan miasta lub szkic trasy do szkoły.

Na podstawie wskazanych już przykładów omawia się aspekty różnych środków transportu 
związane z ochroną środowiska. Następujące pytania mogą stanowić podstawę dyskusji: 
Co cechuje środek transportu, który jest przyjazny dla środowiska? Jak środki transportu 
wpływają na zdrowie? Jakie środki transportu zabierają najwięcej miejsca, a jakie pozwalają 
na szybkie dotarcie do celu? Jakie środki transportu mogą przewozić dużo osób?
   

KORZYŚCI
• Uwrażliwienie dzieci na strategie zrównoważonej mobilności, a w szczególności na  

alternatywy dla samochodu

ŹRÓDŁA I PODOBNE PROJEKTY
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https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/
unsere-umgebung-besser-ohne-autos/
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Ochrona środowiska na 
lekcjach: Nasza okolica 
– czy nie byłaby lepsza 

bez samochodów?

https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/


DZIAŁANIE
Uczniowie wyostrzają zmysły i doświadczają wpływu ruchu drogowego na środowisko.
 

UCZESTNICY 
Uczniowie, nauczyciele 

CELE
• Doświadczenie różnorodnego wpływu ruchu drogowego na środowisko (np. hałasu,  

zanieczyszczenia powietrza itd.) poprzez własne wrażenia zmysłowe i refleksje w tym zakresie
• Uwrażliwienie na codzienne wyzwania, z jakimi zmagają się w ruchu drogowym osoby z 

niepełnosprawnością

WYCHOWANIE   
KOMUNIKACYJNE

16

Ro
be

rt
 K

ne
sc

hk
e/

Sh
utt

er
st

oc
k.

co
m



Konspekt lekcji: Spacer akustyczny 

METODA
Najpierw należy wybrać bezpieczną trasę, na której można usłyszeć wiele różnorodnych 
dźwięków. Uczniowie dobierają się w pary. W każdej parze jedno z dzieci ma zasłonięte oczy 
i jest prowadzone przez partnera. W drodze powrotnej dzieci zamieniają się rolami.

Po powrocie do szkoły uczestnicy wspólnie rozmawiają o swoich doświadczeniach. Można przy 
tej okazji omówić i podsumować, jakie działania warto podjąć, aby zmniejszyć hałas uliczny.

KORZYŚCI
• Nauczenie dzieci świadomej percepcji dźwięków występujących w ruchu drogowym,  

a tym samym rozpoznawania związanych z nimi ewentualnych zagrożeń

ŹRÓDŁA I PODOBNE PROJEKTY
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Spacer akustyczny

https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/zoolu-website/media/document/ 
2598/KIGA%3A+Verkehr+und+Nachhaltigkeit
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https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/zoolu-website/media/document/2598/KIGA%3A+Verkehr+und+Nachhaltigkeit
https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/zoolu-website/media/document/2598/KIGA%3A+Verkehr+und+Nachhaltigkeit
https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/zoolu-website/media/document/2598/KIGA%3A+Verkehr+und+Nachhaltigkeit


DZIAŁANIE
Nauka o ruchu drogowym poprzez zabawę.
 

UCZESTNICY 
Uczniowie, nauczyciele

CELE
• Przekazanie wiedzy o wpływie ruchu drogowego na środowisko i zdrowie oraz zainspirowanie 

do refleksji nad własnym zachowaniem w ruchu drogowym
• Rozwijanie kompetencji społecznych i współpracy

WYCHOWANIE   
KOMUNIKACYJNE
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Konspekt lekcji: Quiz o ruchu drogowym

METODA
W zależności od poziomu wiedzy uczniów zabawę planuje się na 60–90 minut.

Uczniowie zostają podzieleni na kilka grup tej samej wielkości. Każda grupa wymyśla dla 
siebie jakąś nazwę.

W ramach quizu przygotowuje się i wywiesza w widocznym miejscu pytania z czterech  
obszarów tematycznych (środowisko, zagrożenia, prawo ruchu drogowego, używki a  
zachowanie uczestników ruchu drogowego) na różnych poziomach trudności z odpowiednią 
liczbą przyznawanych punktów.

Grupy na zmianę wybierają pytania z danej kategorii i danego poziomu trudności.  
Przedstawiciel grupy odpowiada na pytanie po krótkiej naradzie z członkami zespołu.

Oprócz pytań quiz obejmuje też zadania, np. przedstawienie scenki, graficzne przedstawienie, 
w jaki sposób z przestrzeni w ruchu drogowym korzystają samochody i autobusy itd., a także 
tzw. pytania bonusowe („outburst”), za które przyznaje się więcej punktów. „Outburst” to 
zabawa, w ramach której trzeba wymienić jak najwięcej skojarzeń z danym przedmiotem lub 
daną sytuacją. Uznaje się tylko te skojarzenia, które pojawiają się na kartach do gry.

Za każdą prawidłową odpowiedź grupa otrzymuje odpowiednią liczbę punktów. Wygrywa 
grupa, która zdobyła najwięcej punktów.

KORZYŚCI
• Zapewnienie zabawy i prostej możliwości zmieniania tematu wiodącego na różne aspekty 

związane z ruchem drogowym dzięki formatowi quizu

ŹRÓDŁA I PODOBNE PROJEKTY
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Lübbecke

http://www.schule.provinz.bz.it/verkehrserziehung/Verkehrszeichen/ 
MobilmitallenSinnenVCD.pdf 

http://www.schule.provinz.bz.it/verkehrserziehung/Verkehrszeichen/MobilmitallenSinnenVCD.pdf
http://www.schule.provinz.bz.it/verkehrserziehung/Verkehrszeichen/MobilmitallenSinnenVCD.pdf
http://www.schule.provinz.bz.it/verkehrserziehung/Verkehrszeichen/MobilmitallenSinnenVCD.pdf


DZIAŁANIE
Zajęcia, na których przekazywana jest praktyczna wiedza o wszystkim, co dotyczy właściwego 
zachowania pieszego.
 

UCZESTNICY 
Uczniowie pierwszej lub drugiej klasy, policjanci z wydziału ruchu drogowego, lokalne 
przedsiębiorstwa transportowe

CELE
• Zdobycie teoretycznej, a przede wszystkim praktycznej wiedzy o właściwym zachowaniu 

pieszego (uważność, widoczność, przechodzenie przez ulicę, zagrożenia itd.)
• Nauka i percepcja znaków drogowych oraz zasad obowiązujących w ruchu drogowym,  

a także optycznych oraz akustycznych znaków i sygnałów
• Nauka odpowiedzialności za samodzielne pokonanie drogi do szkoły
• Wzmocnienie kompetencji społecznych

WYCHOWANIE   
KOMUNIKACYJNE
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Konspekt lekcji: Dyplom pieszego

METODA
Zajęcia w blokach 2 x 45 minut przez pięć dni. Kurs kończy się sprawdzianem teoretycznym i 
praktycznym oraz otrzymaniem certyfikatu. 

KORZYŚCI
• Bezpieczne zachowanie dzieci i młodzieży w roli pieszego oraz wzrost pewności siebie

ŹRÓDŁA I PODOBNE PROJEKTY
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Wolfsburg

https://www.verkehrswacht-wolfsburg.de/files/angebotfuszgaengerdiplom.pdf
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https://www.verkehrswacht-wolfsburg.de/files/angebotfuszgaengerdiplom.pdf
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DZIAŁANIE
Dzieci i nastolatkowie, zorganizowani w zespoły, próbują zwiększyć częstotliwość codziennego 
korzystania z rowerów i wygrywają nagrody.  
 

UCZESTNICY 
Uczniowie, dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzicie, opiekunowie, ewentualnie personel  
administracyjny szkoły

CELE
• Motywowanie dzieci i młodzieży do częstszego korzystania z roweru na co dzień
• Poznanie związku między zrównoważoną mobilnością a ograniczeniem emisji CO2
• Wykształcenie zrozumienia osobistej odpowiedzialności w odniesieniu do kwestii 

związanych z ochroną środowiska

WYCHOWANIE   
KOMUNIKACYJNE

22

Ro
m

ro
dp

ho
to

/S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om



Kampania: Wirtualny rajd klimatyczny – 
„Na rowery! Rajd dla klimatu”

METODA
Zmotywowani uczniowie, całe klasy lub młodzi członkowie rodziny organizują się w zespoły 
pod kierownictwem osoby dorosłej – np. nauczyciela, opiekuna czy rodzica – i rejestrują 
się na stronie internetowej projektu. Celem projektu jest to, aby w danym okresie (pięciu 
miesięcy) lub od momentu rejestracji pokonywać rowerem codzienne trasy, np. drogę do 
szkoły, drogę na zajęcia pozalekcyjne lub na spotkanie z przyjaciółmi.

Każdy członek grupy spisuje przejechane na rowerze kilometry, grupa je podlicza, a kierownik 
grupy wpisuje je regularnie na stronie internetowej. Z każdym kilometrem zespół  
„przemieszcza się” na mapie wirtualnej wyprawy rowerowej przez Niemcy (Polskę) i Europę, 
zaznaczając kolorem kolejne etapy przejechanej trasy. Wyświetlana jest także informacja o 
wielkości emisji CO2, której udało się dzięki temu uniknąć.

Zespół, który przejechał rowerem najwięcej kilometrów, wygrywa 500 euro. Dodatkowo 
wręczane są mniejsze nagrody takie jak plecaki, kurtki przeciwdeszczowe, stojaki na rowery itd.

KORZYŚCI
• Nauka samodzielnej mobilności w drodze do szkoły i nie tylko

ŹRÓDŁA I PODOBNE PROJEKTY
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Na rowery!  
Rajd dla klimatu

Rowerem przez 
miasto 

Dziecięce mile

1 https://www.klima-tour.de/wie-funktionierts
2 https://www.stadtradeln.de/home
3 http://www.kindermeilen.de

https://www.klima-tour.de/wie-funktionierts
https://www.klima-tour.de/wie-funktionierts
https://www.stadtradeln.de/home
https://www.stadtradeln.de/home
http://www.kindermeilen.de
https://www.klima-tour.de/wie-funktionierts
https://www.stadtradeln.de/home
http://www.kindermeilen.de


DZIAŁANIE
Klasy lub całe szkoły rywalizują ze sobą w konkursie, aby zwiększyć liczbę dzieci,  
które wybierają zrównoważone formy mobilności w drodze do szkoły.
 

UCZESTNICY 
Uczniowie, dzieci

CELE
• Motywowanie dzieci i nastolatków do częstszego korzystania w drodze do szkoły z  

roweru – środka transportu przyjaznego dla środowiska.
• Tworzenie zachęt poprzez rywalizację.
• Ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla rowerzystów, pieszych i  

osób korzystających z transportu publicznego.
• Zwiększenie poczucia osobistej odpowiedzialności za kwestie związane z ochroną 

środowiska.
 

METODA
Przed rozpoczęciem kampanii nauczyciele sprawdzają w swoich klasach, jakie formy mobilności 
w drodze do szkoły są najczęściej wybierane przez uczniów, którzy udzielają informacji 
poprzez proste podniesienie ręki. Na podstawie wyników przeprowadzonej w ten sposób 
ankiety każda szkoła ustala własny cel wyrażony jako proporcja – zmniejszenie liczby uczniów 
przyjeżdżających do szkoły samochodem w stosunku do liczby uczniów, którzy pokonują drogę 
do szkoły piechotą, rowerem, środkami transportu publicznego lub w ramach car sharingu.

WYCHOWANIE   
KOMUNIKACYJNE
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Kampania: Traffic Snake Game

Na dużym banerze z rysunkiem węża, wywieszonym w widocznym miejscu w szkole,  
odnotowuje się postęp w realizacji założonego przez szkołę celu. Każdy uczeń w klasie dostaje 
naklejkę (punkt), jeżeli pokonuje drogę do szkoły, korzystając ze zrównoważonych środków 
transportu lub idąc piechotą. Po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów w klasie wszystkie 
zebrane naklejki umieszcza się na dużej naklejce. Uczniowie otrzymują nagrodę, a duża 
naklejka zostaje umieszczona na banerze z wężem. Nagroda może przybierać różne formy, na 
przykład brak pracy domowej w danym dniu, dodatkowe 15 minut czasu wolnego / czasu na 
zabawę itp.

Po osiągnięciu założonego przez szkołę celu (zwizualizowanego przez baner z wężem, który 
jest w całości pokryty dużymi naklejkami) i zakończeniu kampanii uczniowie otrzymują 
jeszcze większą nagrodę, na przykład stojak na rowery, zaproszenie na wycieczkę pieszą 
lub rowerową itd. Ponadto gromadzi się i analizuje dane z pomiarów dokonanych przed 
rozpoczęciem kampanii, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu.

Osiąganie celu (Traffic Snake Game 2.0) można również monitorować w nowoczesny sposób 
w Internecie poprzez tablicę interaktywną (smart board).

 
KORZYŚCI
• Ograniczenie ruchu samochodowego w okolicy szkół
• Cieszenie się pozytywnymi skutkami korzystania ze zrównoważonych form mobilności 

(możliwość zażywania codziennego ruchu, niezależność, poznawanie okolicy i in.)

ŹRÓDŁA I PODOBNE PROJEKTY
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ŠKOLY – 
soutěž o třídu, 

která nejvíce chodí 

Traffic Snake 
Game 

1 https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/souteze/
2 http://www.trafficsnakegame.eu/game/how-it-works/

https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/souteze/
https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/souteze/
https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/souteze/
http://www.trafficsnakegame.eu/game/how-it-works/
http://www.trafficsnakegame.eu/game/how-it-works/
https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/souteze/
http://www.trafficsnakegame.eu/game/how-it-works/
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