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DZIECI Z KCYŃSKIEGO PRZEDSZKOLA ZŁOŻYŁY WIZYTĘ
MIEJSCOWYM POLICJANTOM
Zwiedzanie komisariatu, pokaz policyjnego sprzętu i radiowozów oraz rozmowy na temat
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to atrakcje, jakie dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Kcyni
przygotowali policjanci z miejscowego komisariatu. Atrakcją dla maluchów była też możliwość
spotkania z policyjnym czworonogiem Rokim.
Biedroneczki i Motylki z Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni miały okazję dowiedzieć się na czym polega
praca policjanta oraz usłyszeć kilka słów na temat przepisów drogowych. Wszystko to za sprawą wizyty, jaką złożyły
mundurowym z miejscowego komisariatu.
Dzieci obejrzały komisariat oraz wyposażenie, jakim w codziennej służbie dysponują policjanci. Miały możliwość z bliska
zobaczyć radiowóz, a ci odważniejsi nawet wejść do środka.
Policjanci przygotowali dla gości także krótką pogadankę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mundurowi opowiadali
dzieciom o przepisach, ze szczególnym naciskiem na te, które szczególnie powinni przestrzegać piesi. Mowa był o tym, w
jakich miejscach można przechodzić przez jezdnię oraz gdzie jest to absolutnie zabronione.
Wszystkie poznane przepisy maluchy miały okazję przećwiczyć na mini miasteczku ruchu drogowego. Dzieci chętnie
uczestniczyły w ćwiczeniach i pokazywały, jak wiele informacji przekazanych przez mundurowych zostało w ich pamięci.
Niebywałą atrakcją było także spotkanie z policjantem pionu kryminalnego, który odbijał dzieciom na pamiątkę ich odciski
palców.
Maluchy miały też okazję spotkać się z policyjnym psem Rokim, który do komisariatu przyjechał ze swoim opiekunem asp.
Łukaszem Królem. Przewodnik opowiedział o podopiecznym, specyfice swojej pracy oraz uczył jak dziecko powinno się
zachować w sytuacji, kiedy zostanie zaatakowane przez agresywne zwierzę.
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