Przed abecadłem: Ćwiczymy drogę do szkoły.

List do rodziców w sprawie
przyjęcia dzieci szkolnych.
Drodzy rodzice, drogie władze rodzicielskie!
wkrótce Wasze dziecko zostanie przyjęte do szkoły-rozpoczyna się nowy rozdział życia. Wraz z rozpoczęciem
roku szkolnego zmieni się znany dotąd przebieg dnia w Waszych rodzinach. Dużo rzeczy będzie musiało ulec
zmianie i na nowo zostać uzgodnione. Nauczyciele i nauczycielki szkół pomogą Wam i Waszemu dziecku jeśli
będziecie mieć jakieś pytania.

Małe stopy – bezpieczna droga do szkoły
Wasze dziecko będzie poznawać na drodze do szkoły dużo nowych rzeczy. Będzie pokonywać nowe
wyzwania i przy tym dorastać. Policja razem ze szkołą ma na celu stworzenie bezpiecznych warunków
dojścia do szkoły. Jednym z ważnych elementów jest kampan ia „Małe stopy“, która ma Wam pokazać ważne
znaki bezpiecznej drogi do szkoły. Jako rodzice dajecie przykład Waszym dzieciom jak zachować się na
drogach.
Czy dziecko może drogę do szkoły pokonać na pieszo zależy od warunków lokalnych i osobistych możliwości
rodziny. Możecie przy tych zadaniach wspierać dziecko nie odbierając mu możliwości wykonywania
różnych zadań budując przy tym jego samodzielność.
Pierwsza zasada: bezpiecznie do szkoły- najlepiej na piechotę. Jaką korzyść przynosi to Waszemu dziecku?
Wszystkie informacje na ten temat zebraliśmy w oddzielnych broszurach. Wzięto też pod uwagę czy droga
do szkoły będzie pokonywana własnym samochodem, czy autobusem. Na tę możliwość mamy wskazówki,
aby Wasze dziecko mogło jednym transportem dojechać najbezpieczniej do szkoły.
Szkoły Waszych dzieci i konsultanci bezpieczeństwa ruchu drogowego z policji będą Was informować i
pomogą Wam i Waszym dzieciom przy realizacji wyzwania.

Wy jesteście przykładem
Duży wpływ na kształtowanie postawy dziecka mają rodzice. Wy jesteście przykładem, jeśli poruszacie się
po drogach zgodnie z regulaminem drogowym. To państwa zachowanie jest naśladowane przez dzieci. Jeśli
będziecie ignorować czerwone światła, Wasze dziecko również będzie to robić. Umożliwcie dzieciom w wieku
szkolnym łatwe wejście w świat ruchu drogowego-zróbcie drogę do szkoły bezpieczną. Bądźcie dobrym
przykładem!
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