SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I – III
Podstawowe pojęcia ekologiczne, omówienie zasad
Kto śmieci segreguje,
segregacji odpadów, źródła zanieczyszczeń środowiska
ten nasz świat ratuje
oraz ich wpływ na zdrowie człowieka
Będziesz wesoły
bezpiecznie idąc
do szkoły
Wystrzałowe zabawy
bez utraty głowy
Jak nie mówię
o przemocy to nie
uzyskam pomocy
Co Wy na to, by
bezpieczne było lato?

Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas drogi
do szkoły, zagrożenia, które czyhają na uczniów /
spotkanie z nieznajomymi
Zasady bezpieczeństwa podczas zabawy fajerwerkami
Agresja, przemoc, dręczycielstwo, gdzie można uzyskać
pomoc, do czego może doprowadzić
Zasady bezpieczeństwa w domu, na podwórku,
na wakacjach, obozach, koloniach

Zimowe szaleństwa
z nutą bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

Nie każdy pies godny
zaufania jest

Zasady zachowania się podczas spotkania z obcym psem

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV – VI
Podstawowe pojęcia ekologiczne, omówienie zasad
Z ekologią za Pan brat
segregacji odpadów, źródła zanieczyszczeń środowiska
oraz ich wpływ na zdrowie człowieka
Konflikty rówieśnicze –
jak sobie z nimi radzić

Wystrzałowe zabawy
bez utraty głowy
Bezpieczeństwo
zachowuję gdy
po Internecie surfuję

Omówienie najczęstszych przyczyn konfliktów między
rówieśnikami, wskazanie możliwości innego rozwiązania
trudnych sytuacji, nieporozumień

Zasady bezpieczeństwa podczas zabawy fajerwerkami
Zagrożenia, na które natrafić mogą młodzi ludzie w sieci

Bezpiecznie
nad wodą

Zasady bezpieczeństwa w okresie letnim, szczególnie przy
zbiornikach wodnych

Bezpieczne ferie zimowe

Zasady bezpieczeństwa w okresie zimowym, podczas ferii

Dopalaczom
stanowcze NIE!

Profilaktyka antynarkotykowa, omówienie
i skutków zażywania dopalaczy, wpływ
psychoaktywnych na organizm człowieka

przyczyn
środków

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VII – VIII
Na straży trzeźwości

Profilaktyka antyalkoholowa, omówienie przyczyn i skutków
nadmiernego spożywania alkoholu, wpływu alkoholu na
organizm człowieka, jak sobie radzić z problemem
alkoholowym, gdzie szukać pomocy

Gdy nie palę wtedy czuję
się wspaniale

Szkodliwość palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych

Wakacje wolne od
uzależnień – nie ufaj
swojej wyobraźni

Przedstawienie zagrożeń, na które natrafić mogą młodzi ludzie
oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu w okresie
wakacji

Stop agresji i przemocy

Problematyka przemocy rówieśniczej, przyczyny, jak
sobie radzić, gdzie szukać pomocy

Dopalaczom
stanowcze NIE!

Profilaktyka antynarkotykowa, omówienie przyczyn i skutków
zażywania dopalaczy, wpływ środków psychoaktywnych na
organizm człowieka

Pojęcie czynu karalnego
i zachowań będących
przejawem demoralizacji

Omówienie najczęstszych wybryków, których dopuszczają się
młodzi ludzie oraz konsekwencji ich czynów

