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 > GRA „Bezpieczni na drodze / na rowerach” 
 

Gra edukacyjna przeznaczona dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów. 
 

Tematyka gry: „Zagrożenia i dobre nawyki w poruszaniu się w ruchu drogowym” 
 

Przedstawiamy super edukacyjną grę planszową w  wielkim formacie (3x5m i 2x3m). 
Gra przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży a także rodziców i opiekunów. 
Gra nauczy dzeici jak należy bezpiecznie i prawidłowo poruszać się po drodze i w komunikacji 
miejskiej oraz jak unikać zagrożeń na drodze. 

Gra > Bezpieczni na drodze  uczy przez dobrą zabawę i aktywność ruchową. Jest to 
bardzo prosta i intuicyjna gra, dzięki czemu można ją bardzo łatwo i szybko objaśnić 
niecierpliwym dzieciom. 

Gra > Bezpieczni na drodze  w bardzo atrakcyjny i zabawny sposób prezentuje dobre 
nawyki i właściwe zachowania a także zagrożenia w ruchu drogowym i rowerowym. 

Gra > Bezpieczni na drodze  jest doskonałym rozwiązaniem na efektywne 
zapewnienie czasu dzieciom na różnego rodzaju eventach, wydarzeniach, zabawach 
szkolnych, wyjazdach.   

To doskonałe narzędzie edukacyjno profilaktyczne do promocji i wzmacniania 
pozytywnego wizerunku. Unikalne wsparcie dla edukacji.  

W grze > Bezpieczni na drodze  przeważają pola pozytywne z dobrymi nawykami i 
praktykami, żeby jak najbardziej zachęcać i motywować grające dzieci. Pola negatywne 
ograniczone są do tych najważniejszych.  

Gra polega na skakaniu po odpowiednich polach i stosowaniu się do poszczególnych 
znaków. Pola w grze są bardzo duże (nawet 40 cm), więc spokojnie mogą na nich stać dwie a 
nawet trzy osoby.  
Dodatkowe oznaczone są sygnalizatory z czerwonym światłem (postój jedną kolejkę) i z 
zielonym światłem (premiowane przejściem jednego pola do przodu) oraz pola 
informacyjne.  

Gra uczy podstawowych znaków drogowych oraz ich znaczenia. 
Gra utrwala właściwe zachowania i praktyki w komunikacji drogowej pieszych 

poprzez super zabawę i aktywność ruchową.  
 
Gra > Bezpieczni na drodze / na rowerach uczy dzieci przez dobrą zabawę:  

 uczy dobrych nawyków na drodze 

 uczy o zagrożeniach w ruchu drogowym  

 uczy znaków drogowych 

 utrwala wiedzę o komunikacji na drodze  

 podnosi bezpieczeństwo dzieci 

 zachęca dzieci do aktywności ruchowej 

 motywuje dzieci do bycia ostrożnym  

 integruje grupę dzieci 

 uczy dzieci liczyć  
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Gra > Bezpieczni na drodze / na rowerach jest super prosta, szybka i wygodna w montażu. 

Zajmuje niewiele miejsca i można ją łatwo spakować. Grę można rozkładać w zarówno w 

plenerze jak i pomieszczeniu.  

 

Materiał wydruku gry (powlekane medium ekstra) to bardzo wysokiej jakości, odporny 

materiał, który posiada posiada certyfikat: B1 nieplaności (EN 13501-1) 

 

Projekt gry > Bezpieczni na drodze  

 
 
Co zwiera komplet gry > Bezpieczni na drodze / na rowerach 
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Publikacje edukacyjne: 
> Zobacz komiks edukacyjny dla dzieci: Cybermisja na Marsa 

> Zobacz komiksy edukacyjne dla młodzieży: Bezpieczeństwo w Sieci 
> Zobacz komiksy edukacyjne dla dzieci: Przygody kapitana Parawana  
> Zobacz komiksy edukacyjne dla dzieci: Zuzia Poznaje Motyle   
> Zobacz przygody krokodylka Tirka 

> Zobacz ekokomiks – przygody Wietrzyka i Słoneczka  
> Zobacz gry edukacyjne i mobilne 
 
Zobacz naszą galerię interaktywną: 
> GALERIA 
> TUTORIALE  
 
Komiksy: 
> Zobacz paski komiksowe 
> Zobacz komiksy i plansze komiksowe  
> Zobacz jak kreujemy komiksy 
> Zobacz jak piszemy scenariusze do komiksów 
 
Ilustracje: 
> Rysunki satyryczne 
> Ilustracje 
> Ilustracje reklamowe 
> Ilustracje motywacyjne 
 
Brand Hero 
> Zobacz galerię bohaterów marki  
> Zobacz jak kreujemy bohatera marki 
> Zobacz jak kreujemy postacie 
 
Komiksy edukacyjne: 
> Zobacz przygody krokodylka Tirka 
> Zobacz ekokomiks – przygody Wietrzyka i Słoneczka  
> Zobacz gry edukacyjne i mobilne 
 
> POP ART 
> prezent spersonalizowany  
 
 

    > Zobacz nasz fun page na Facebooku  
 

 

Scenariusz i opracowanie gry: 

Krzysztof Czachura 
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