
DRUGOKLASIŚCI POKONALI SMOKA 

 

„SMOK MĄDRAGON DAJE RADĘ” to edukacyjny projekt profilaktyczny, 

którego realizację zakończyli uczniowie klas II. Obejmował on szeroko rozumianą 

tematykę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu – w domu, w szkole, na 

drodze czy podczas zabawy. 

Ta inicjatywa społeczna jest kolejnym – po projekcie „Akademia Misia Ratownika” 

– działaniem podjętym przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski, na rzecz 

zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i zmniejszenia wypadków z ich udziałem. 

Celem projektu jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem dzieci, poprzez 

przekazywanie wiedzy o bezpiecznym stylu życia, kształtowanie i utrwalanie 

prawidłowych, bezpiecznych zachowań oraz zwiększanie świadomości i wiedzy na 

temat sposobów tworzenia środowiska przyjaznego bezpiecznemu rozwojowi 

dziecka. Ten cel uczniowie osiągali poprzez: 

 zdobywanie wiedzy o bezpiecznym stylu życia, poprzez kształtowanie i 

utrwalanie prawidłowych, bezpiecznych zachowań w domu, w szkole, na 

drodze i podczas zabawy, a w konsekwencji zmianę złych przyzwyczajeń 

zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych, 

 naukę oceny sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka 

oraz właściwego reagowania na zagrożenie, 

 kształtowanie nawyków związanych z bezpiecznym i odpowiedzialnym 

zachowaniem, 

 budowanie dobrych relacji z bezpośrednim otoczeniem dziecka (rodzice, 

nauczyciele), 

 budowanie zaufania dziecka do przedstawicieli służb ratownictwa (Policja, 

Straż Pożarna), 

 możliwość dokonywania wyborów i poznawania ich konsekwencji. 

 

 



Projekt „Smok Mądragon Daje Radę” poświęcony był następującym obszarom 

tematycznym: 

 Bezpieczna droga do szkoły 

 Nauka reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych 

 Nauka udzielania pierwszej pomocy 

 Promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku 

 Kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych w sytuacjach zagrożeń 

przestępczością 

 Podstawy BHP i higieny 

 Badanie i trening zmysłów: wzroku, słuchu i orientacji przestrzennej 

 

 

Akcja została przygotowana w konwencji 

bajkowo-fantastycznej. To zabawna historia 

przygód kosmicznych bohaterów, którzy 

przybyli na Ziemię z ekspedycją badawczą z 

tajemniczej planety Bezpieczeństwa i 

Rozwagi. Ich przywódcą i mentorem jest 

rozważny i niezwykle mądry Smok 

Mądragon, który wraz ze swymi 

kosmicznymi przyjaciółmi odkrywa pewne 

zaskakujące dla nich reguły życia na Ziemi, a 

dzieci mogą razem z nimi uczyć się i 

poznawać podstawowe zasady 

bezpieczeństwa. W ramach projektu każdy 

uczeń  został wyposażony w specjalny Zestaw Edukacyjny obejmujący: 

 zeszyt ćwiczeń, 

 Dzienniczek Misji, zawierający 7 certyfikatów poświadczających nabyte 

umiejętności. 

Po zakończeniu inicjatywy  wszyscy drugoklasiści  otrzymali 

dyplom ukończenia projektu. 
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