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(ZA)TRZYMAJ SIĘ ZASAD! Zabawa z AmberOne Autostradą A1, czyli jak skutecznie
uczyć dzieci zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Gdańsk Transport Company SA, koncesjonariusz AmberOne Autostrady A1, od lat prowadzi
kampanię edukacyjno-informacyjną „Bezpieczeństwo, moje drugie imię”, mającą na celu
podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróży na polskich drogach.
Najnowsza odsłona kampanii pod hasłem (ZA)TRZYMAJ SIĘ ZASAD! koncentruje się na
zasadach bezpieczeństwa nie tylko na autostradach, ale też w miastach i mniejszych
miejscowościach. Jak zawsze, w centrum uwagi są dzieci, które często samodzielnie
poruszają się chociażby na trasie szkoła-dom. Dlatego już najmłodsze dzieci uczone są zasad
ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy, bo jak wiadomo: „czym skorupka za młodu…”
AmberOne przygotowała świetną zabawę dla uczniów szkół podstawowych. Przekornie, w
dobie gier komputerowych i aplikacji postawiła na manualną formę gry edukacyjnej – ale za to
na gigantyczną skalę! Wielkoformatowa interaktywna instalacja, na której ścianach
zainstalowany został cały cykl zadań i wyzwań, stanie w szkołach już od 22 maja. W
rozwiązywaniu kolejnych zadań i zdobywaniu punktów dzieci będą musiały wykazać się
wiedzą z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pierwszej pomocy, ale też kreatywnością
i umiejętnością wyszukiwania podpowiedzi. Finałem w każdej szkole będzie tematyczny quiz
połączony z przeskalowaną grą planszową, w której sami uczniowie będą aktywnymi
pionkami. Zapowiada się ciekawa zabawa!
AmberOne w pierwszej kolejności zaprosiła do zabawy szkoły podstawowe z miejscowości
położonych wzdłuż jej przebiegu: Tczew, Turzno, Lisewo, Wiąd, Wielki Komorsk i Kopytkowo.
Każda z odwiedzonych placówek otrzyma też grę „Zagraj w klasy - wygraj życie”, zawierającą
skrócone zasady udzielania pierwszej pomocy.
Gigantyczna instalacja i przeskalowana gra planszowa z zasadami to nie wszystko. W ramach
kampanii AmberOne Autostrada A1 dodatkowo ogłasza konkurs filmowy „TRZYMAJ SIĘ
ZASAD!”. Konkurs został stworzony dla uczniów klas 4-6 z ponad 30 szkół w województwach
pomorskim i kujawsko-pomorskim. Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego
kreatywnego filmiku na temat wybranego zagadnienia związanego z zasadami
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Scenariusz filmiku może dotyczyć przykładowych
obszarów:
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pierwsza pomoc
znaki drogowe
bezpieczeństwo pieszych, kierowców, pasażerów – dzieci i dorosłych
bezpieczeństwo przewożenia zwierząt i bagażu
prędkość, parkowanie, przechodzenie przez jezdnię

Kreatywna formuła konkursu „TRZYMAJ SIĘ ZASAD!” pozwoli zweryfikować wiedzę
uczniów, a jednocześnie pobudzi ich wyobraźnię oraz przyczyni się do kształtowania
właściwych postaw obywatelskich np. w sytuacji wypadku drogowego. Filmy stworzone przez
uczniów będą publikowane na autostradowych profilach na FB oraz YouTube.

Przykładowe zdjęcia instalacji.

