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Közlekedjünk Biztonságosan  
 

Alsó tagozat 

 

PROGRAM TERV 
 

 

 

 

 

Balatonszabadi, 2018. április 26- május 26 -ig 

 

Pedagógiai célok 
  

 Iskolánk célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a biztonságos és 

balesetmentes közlekedés érdekében minden tanulónknak megfelelő KRESZ 

ismerettel és gyakorlati tudással kell rendelkeznie. Fontosnak tartja, hogy az ide járó 

gyermekek kellő mértékű KRESZ oktatásban részesüljenek. Valamint tanuljanak 

meg biciklizni vagy fejlesszék gyakorlati ismereteiket a kerékpározás terén. A 

gyerekek tanulják meg a helyes közlekedési szabályokat, ismerjék meg a KRESZ-t, 

minél kevesebb gyermek váljék balesetek áldozatává, csökkentsük a közlekedési 

balesetek számát. Fontos megtanítani a biztonságos kerékpározást, hiszen a faluban a 

bicikli közkedvelt közlekedési eszköz. Nagyon fontos ez a verseny, hiszen a 

mindennapjainkban ügyelnünk kell a helyes, biztonságos közlekedésre és bizony ezt 

kisiskolás korban el kell kezdeni. 

        Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a legkisebb korosztálynak kell biztosítani ezt 

a tudást. Célunk, hogy az első és második évfolyamos tanulóink KRESZ elméleti és 

gyakorlati tudásra tegyenek szert. Ehhez szeretnénk az iskolarendőrrel összefogva 

tudást átadni a gyermekeknek. 

A programsorozat végén ezeknek a gyerekeknek házi vizsgát kell tenniük, mely két 

részből, egy KRESZ teszt kitöltéséből és egy kerékpáros akadálypálya részből 

tevődik össze.  

 Célunk, hogy a megszerzett tudásukat a mindennapi közlekedésben 

használhassák és segítsék magukat és családjukat biztonságos iskolába jutásban. Ha 

van olyan gyermek, aki még nem tud kerékpározni, az jusson el arra a szintre, hogy 

szeretne megtanulni. 
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Érintett tanulók 

 

 1.a és 1.b osztály tanulói, valamint a 2. osztály tanulói. Összesen 53 fő, ebből 

33 fő első évfolyamos és 20 fő második évfolyamos tanuló. 

Jelenléti ívet mindannyian kitöltötték minden alkalommal. Aláírt jelenléti ívek 

mellékelve vannak. 

 

Tantárgyi koncentráció 

 

 Mind a két évfolyamon tantárgyi koncentráció lép fel a környezetismeret és 

testnevelés tantárgyakkal. 

Az osztályok rajz és technika órákon KRESZ táblákat alkottak, melyekkel 

könnyebben tanulták meg az adott tábla jelentését. 

Valamint szerepel az osztályfőnöki óra tanmenetében második évfolyamon.  

 

Forgatókönyv 
 

2018. április 24.  Benevezés a MINI KRESZ „Pindúr – Pandúr Ki Mit  

    Tud” versenyre. Egy 8 fős elsős és egy    

    8 fős másodikas gyerekekből álló csapattal neveztünk. 

 

2014. május 7-én és május 10-én 12:00- 14:00 

 

    Elméleti oktatás Ács Szilvia iskolarendőr előadásában,  

    az 1.a osztály tantermében, interaktív tábla    

    segítségével. 

 

2014. május 14-én és május 17-én 12:00- 14:00 

 

    Gyakorlati oktatás Ács Szilvia iskolarendőr segítségével az 

    iskola nagyudvarán. Mini KRESZ pályát kialakító  

    eszközök segítségével. Ezeken a napokon a közelben élő 

    gyermekek (szülők beleegyezésével) biciklivel jönnek az 

    iskolába. 

 

2014. május 18-án 12:00 órától 

 

    "Házi vizsga" A gyermekek vizsgát tesznek az  

    elméleti és gyakorlati oktatáson tanultakból. Mind a 53  

    gyermek vizsgázik és a sikeres vizsga után oklevelet és  
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    jutalmat kap. A legjobbak pedig bekerülnek a "Pindur-  

    Pandúr Ki mit tud" országos versenyének csapatába. 

     

    Vizsgáztató: iskolarendőr 

 

2014.május 22-én 13:00 - 15:00 

 

    Elméleti felkészítés a továbbjutó tanulóknak,   

    környezetvédelmi oktatás. 

 

2014.május 23-án 13:00 - 15:00 

 

    Gyakorlati felkészítés a továbbjutó tanulóknak a   

    nagyudvaron berendezett KRESZ pályán, kerékpárral. 

     

2018. május 26-án részvétel a Budapesten megrendezésre kerülő "Pindúr- 

Pandúr" országos KRESZ vetélkedőn. 

 

 

A forgatókönyv lebonyolításában résztvevő pedagógusok, felelősök: 

 

1. osztályos tanító 

 

 1. a és 1. b osztályos gyerekekkel való részvétel a programsorozat elméleti és 

gyakorlati részeiben.  

 Értékeli az 1.a 1. b osztályos gyermekek elméletben nyújtott tudását.  

 Részvételével segíti az ISKOLARENDŐR munkáját a gyakorlati oktatás 

megvalósulásában.  

 Értesíti a tovább jutott gyermekek szüleit.  

 Engedélyt kér a szülőktől a gyermekek utaztatásával kapcsolatban.  

 Intézkedik igény esetén a hideg étkezési csomag megrendelésével 

kapcsolatban.  

 Felhívja a szülők figyelmét a gyermekük kullancs és napfény elleni 

védekezésének biztosítására.  

 A Budapesti utazás során vigyázz az osztályába tartozó gyermekek testi 

épségére és biztonságára. 

 Aláíratja a jelenléti íveket 

 Pályázati munka adminisztrálása 

 

 

Iskolarendőr: 
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 elméleti oktatás megtartása május 7-én és május 10-én  

 gyakorlati oktatás megtartása május 14-én és május 17-én 

 biztosította a kerékpározáshoz szükséges eszközöket, akadálypályát épített 

több alkalommal 

 házi vizsga lebonyolítása május 18-án  

 elméleti vizsga anyagának kiértékelése, megbeszélése a tanítókkal 

 május 22-én elméleti oktatást tartott a továbbjutott gyerekeknek; 

környezetvédelmi ismereteket adott át 

 május 23-án KRESZ pályát állított fel a kerékpáros versenyzőknek a 

gyakorlás biztosítása képen. 

 május 26-án, Budapesten koordinálta a regisztrációt, elméleti és gyakorlati 

versenyeket 

 fényképezett 

 átvette a nyereményeket, a dokumentációját a helyszínen elrendezte 

 aláírta a jelenléti íveket 

 munkáját minden alkalommal segítették a projektben részt vevő pedagógusok  

 

 

2. osztályos tanító 

 

 2. évfolyamos gyerekekkel való részvétel a programsorozat elméleti és 

gyakorlati részeiben.  

 Értékeli az 2. évfolyamos gyermekek elméletben nyújtott tudását.  

 Részvételével segíti Ács Szilvia munkáját a gyakorlati oktatás 

megvalósulásában.  

 Értesíti a tovább jutott gyermekek szüleit.  

 Engedélyt kér a szülőktől a gyermekek utaztatásával kapcsolatban.  

 Intézkedik igény esetén a hideg étkezési csomag megrendelésével 

kapcsolatban.  

 Felhívja a szülők figyelmét a gyermekük kullancs és napfény elleni 

védekezésének biztosítására.  

 A Budapesti utazás során vigyázz az évfolyamába tartozó gyermekek testi 

épségére és biztonságára. 

 Fényképezés 

 Aláíratja a jelenléti íveket 

 Időpontokat egyeztet iskolarendőrrel 
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A pályázat megvalósulásához szükséges 

eszközök: 
 

oktató anyag 

interaktív tábla 

feladatlapok 

KRESZ pálya kellékei 

fényképezőgép 

közúti jelzőeszközök: bója 

 

 

 

 

 

   Közlekedjünk Biztonságosan  
 

Alsó tagozat 

 

 

PROGRAM BESZÁMOLÓ 
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Balatonszabadi, 2018. május 26. 

Szakmai beszámoló 

 
 

 Iskolánk részt vett a Budapesten tartott NEMZEDÉKEK BIZTONSÁGÁÉRT 

közhasznú ALAPÍTVÁNY Mini KRESZ „PINDÚR- PANDÚR KI- MIT TUD” 

ORSZÁGOS versenyén.  

 Két, nyolcfős csapatot készítettünk fel és indítottunk el. Egyet a két első 

osztályból, egyet pedig második évfolyamból. A gyerekek felkészítésében Ács 

Szilvia iskolarendőrünk volt segítségünkre, aki a kezében tartotta az elméleti és 

gyakorlati oktatást. A résztvevő gyerekek nagy izgalommal várták ezt a szép napot. 

A rendezvény nagyon színvonalas volt. Regisztrációkor mind a két csapat kapott 

egy-egy sorszámot, ebédjegyet, valamint versenyösszesítő lapokat. Az ünnepélyes 

megnyitó után indulhatott a verseny, ahol a kis elsőseink az elméleti részt hibátlanul, 

a másodikas csapat egy apró hibával, gyönyörűen teljesített. Ez idő alatt az ügyes kis 

bicikliseink is nagyon szépen helyt álltak. Szinte teljesen hibátlanul mentek végig a 

felállított bicikli pályán. A finom ebéd elfogyasztást követően kis sorban állás 

következett az ugráló várhoz, de a gyerekek szerint megérte a várakozást. Amíg sor 

került az eredményhirdetésre a gyerekek egy „felnőtt játszótéren” sok érdekes 

mozgást próbálhattak ki, amit mi felnőttek is nagyon élveztünk. Meglepetésünkre és 

nagy örömünkre az első hat legjobb csapat között szerepeltünk. Jutalmunk egy 

asztali csocsóasztal. Továbbá, mindkét csapat kapott egy-egy nagy ajándékcsomagot 

öt könyvvel, egy futball labdával, 8 darab frizbivel és egy KRESZ teszt 

társasjátékkal. Ezeknek nagyon örültek.  

 Kissé megfáradva, de sok szép élménnyel gazdagodva tértünk haza. Engem 

külön büszkeséggel töltött el, hogy iskolánk gyermekei példamutató magatartást 

tanúsítottak ezen a nagy rendezvényen. Köszönet Ács Szilviának az odaadó 

munkájáért és mindenért. Reméljük, jövőre is ott lehetünk. 

       

          

Megyeri Nikoletta és Sulyokné Maczák Márta sk. 

 

szervezők 
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Pedagógiai célok megvalósulása 

 
A pedagógiai céljaink megvalósulása két részre osztható. Egyik, a házi vetélkedő 

eredménye, a KRESZ teszt kiértékelése. Ez nagyon jól sikerült. A gyerekek nagyon 

odafigyeltek, élvezték az elméleti oktatást. Szívesen mutatták be saját maguk a 

rendőri karjelzéseket. örömmel mesélték el a szüleiknek, hogy mit tanulta a rendőr 

bácsitól. Éppen ennek a lelkesedésnek köszönhetően a 53 tesztet írt gyermek, 70 

százaléka írta meg a számon kérő lapot teljesen hibátlanul. Közülük választották ki a 

tanítók és az iskolarendőr a Pindur- Pandúr csapat elméletben részt vevő tagjait.  

A másik pedagógiai célunk a mai napon nem lehet kiértékelni. Ez nem más, mint a 

biztonságos közlekedésre való nevelés. Minél hamarabb tudatosítjuk a 

gyermekekben, ennek a fontosságát, annál nagyobb arányban tudjuk elkerülni az 

értelmetlen baleseteket. 

A pályázatunk nagyon fontos része és célja volt, az, hogy a kicsik minél 

magabiztosabban és biztonságosabban tudjanak kerékpározni. A két évfolyamon 

körülbelül 5-6 kisgyerek még egyáltalán nem tudott biciklizni. A vizsgáztató rendőr 

hölgy segített ezeknek a gyerekeknek, úgy, hogy tartotta a kerékpárt és végigvezette 

őket a felállított ügyességi pályán. Ők ezt annyira élvezték, hogy eljutottak odáig, 

hogy szeretnének meg tanulni biciklizni. Egyikük az óta már az újdonsült 

kerékpárjával jár iskolába, bár még szülői kísérettel. 

A program utolsó és egyben befejező része, a Mini KRESZ "Pindur- Pandúr Ki mit 

tud" országos versenye volt, mely május 30-án, Budapesten került megrendezésre. 

A program elméleti részében az elsőseink hibátlanul, a másodikasok egy hibával 

végeztek. A gyakorlati, vagyis ügyességi KRESZ pályán mind a két csapatunk 

teljesen hibátlanul és nagyon szép időeredménnyel szerepelt.  

A másodikasok ajándékcsomagot kaptak. 

A kis elsőseink a kiemelkedő eredményükért, mely nem más, mint országos 

negyedik hely, az ajándékcsomagon túl egy kerékpárt is nyertek az iskolánknak. 

Véleményem szerint a pályázat ezáltal teljes mértékben kiteljesedett és elérte kitűzött 

céljait. 

           

          

Megyeri Nikoletta és Sulyokné Maczák Márta sk. 

 

szervezők 

 
 


