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A „Kék tér” a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 

„Lépésről lépésre a biztonságért” komplex prevenciós 

programjának egyik legfontosabb eleme.  

A programhoz iskolánk a 2018/19 tanévben csatlakozott. Az idei tanévben a 

prevenciós programba a második osztályosok kapcsolódtak be 23 fővel. A foglalkozásokra 

havonta egy alkalommal kerül sor tanórai keretek között. Az elkészült munkákat, 

feladatlapokat külön mappában őrizzük meg. 

 

Mi a program célja? 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya évek óta kiemelt   

figyelmet fordít a térségben élő fiatalok biztonságának megteremtésére. Hiszen a  gyermekek 

hiszékenységük, bizalmuk, óvatlanságuk vagy csekély testi erejük miatt kiváló célpontjai 

lehetnek egy-egy bűncselekménynek. A kortárs csoport nyomására pedig hajlamosak 

lehetnek olyan cselekmények – gyakran csoportos elkövetésére –, amelynek 

következményeivel nincsenek tisztában, és ez az információhiány az elkövetővé válásuk 

kiemelkedő kockázatát jelenti. 

A „Kék tér” program alapját a „Zita, Miki és a két kutya kalandjai” című foglalkoztató 

munkafüzet képezi. Az egyes munkalapok témabevezető részében a két főszereplő, Zita és 

Miki, valamint kutyáik egy napjának állomásait, történéseit követhetik végig a gyerekek. A 

bevezető történet után általában a két kutya hívja fel a figyelmet a gyerekek helyes és 

helytelen döntéseire, a témakörökkel kapcsolatos főbb tudnivalókra. A programmal az életkori 

sajátosságoknak megfelelően, játékos és szórakoztató módon lehet felkészíteni a gyerekeket 

az áldozattá, elkövetővé válás elkerüléseinek lehetőségeire. 



Ezt követi az adott téma feldolgozása elméleti részekkel és gyakorlati feladatokkal, 

szabályok és tanácsok gyűjteményével, illetve az egyes témakörökhöz kapcsolódó 

érdekességekkel. 

A tanulók várják és szeretik a Kék tér órákat. A foglalkozások megtartása során 

törekszem az élményszerűségre és a gyakorlatiasság szempontjainak életkori 

sajátosságokhoz igazított megvalósítására. Ezzel segíteni a gyermekeket abban, hogy 

fontos, könnyen felidézhető és a hétköznapi életben jól hasznosítható ismereteket 

sajátítsanak el. 

A foglakozások témái:  

1. Közlekedésbiztonság; 

2.  Káros szenvedélyek, veszélyes szerek;  

3. Felelősségvállalás; 

4.  Konfliktus-erőszak-agresszió;  

5. A tévézés veszélyei; 

6.  Idegenek;  

7. Vízbiztonság;  

8. Vagyonvédelem;  

9. Internethasználat;  

10. Egyedül otthon. 

 

Az első félévben a közlekedésbiztonságról, a biztonságos 

kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos tudnivalók és teendők 

elsajátításán túl megismerkedtünk a kerékpár kötelező és 

ajánlott tartozékaival. Felelevenítettük a legalapvetőbb 

közlekedési szabályokat: gyakoroltuk a zebrán való átkelés 

helyes módját, szituációs játékokon szimuláltunk különböző 

közlekedési helyzeteket.  



A 3. foglalkozás témája: a káros szenvedélyek, veszélyes 

szerek volt. A cél az volt, hogy a  háztartásban is fellelhető 

veszélyes anyagokat is ismerjék meg a gyerekek valamint , 

önismereti, döntéshozó és stresszkezelő képességük 

fejlesszem. 

 

A második félév februárban megtartott foglalkozásán a felelősségvállásról beszélgettünk: 

arról, hogy milyen írott és íratlan szabályok vannak életünkben. Milyen szankciók vannak a 

szabályok be nem tartása esetén.  Majd érzékenyítő játékkal szemléltettem, hogy a 

felelősségvállalás egyrészt az önmagunk iránti, másrészt a közösség iránti felelősséget is 

jelenti. A diákok a másik gyerekért, az osztályért is felelősséggel tartoznak.  

       

Márciustól a kialakult vírusveszély-helyzet miatt a hagyományos tanítást a digitális oktatás 

váltotta fel. Alkalmazkodva a helyzethez online órák keretében dolgoztuk fel, beszélgettünk 

az aktuális, soron következő témáról: A tv-nézés veszélyeiről.  

Átnéztük, hogy milyen jótékony és káros hatásai vannak a tv-nézésnek. Hogyan tudják 

kiválasztani piktogramok segítségével a nekik szóló filmeket. Milyen  szerepe van a 

reklámoknak. Majd  plakátot készítettek a gyerekek, amely a szabadidő hasznos eltöltését 

(pl. a sportot vagy az olvasást) népszerűsíti a sok tv-zés helyett. 



 

 

 

A tanév utolsó foglalkozásának témája: a Nyár  veszélyei. Hiszen a szünidő a 

kikapcsolódás öröme mellet - azonban veszélyt is rejthetnek.  Ezek elkerülése érdekében 

több dologra is oda kell figyelniük mind a gyerekeknek, mind pedig a felügylettükkel 

megbízott felnőtteknek. Ezzel kapcsolatban néztünk át csoportmunkában néhány hasznos 

tudnivalót, tanácsot.  A csoportok a víz, vízpart veszélyeit; a legfontosabb gyalogos és 

kerékpáros közlekedési szabályokat tekintették át;  átismételtük, hogy a kerékpárokat 

milyen  kötelező tartozékokkal, mint pl. a fékek, világítóberendezések, prizmák, csengő 

stb. kell felszerelni. A csoportok megfogalmazták, hogy a biztonságosnak gondolt 

otthonukban számos baleset történhet, a kisebb gyerekekre több veszély is leselkedik a 

lakásban. Kis odafigyeléssel azonban megelőzhetők a balesetek. Jótanácsokat fogalmaztak 

meg a társak számára:  

A  NYARAD AKKOR GONDTALAN,  HA  TE  NEM  VAGY   GONDATLAN! 
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