Wycieczki na świeżym powietrzu z
przedszkolakami: planowanie z wyprzedzeniem
Wybrane zostało miejsce docelowe i termin wycieczki twojej klasy. Warto wcześniej odpowiednio
się przygotować i zadbać o to, żeby wycieczka była udana dla wszystkich. Nasze wskazówki ułatwią
organizację wyjazdu.

Zaplanuj z wyprzedzeniem.

 Upewnij się, że wszystkie plany są zgodne z przepisami stanowymi i wymogami
programowymi, dotyczącymi szkolnych wycieczek.
 Przygotuj harmonogram wycieczki od jej początku do końca. Przydziel każdemu z dorosłych
zadania, np. noszenie zapasów lub zaprowadzenie dzieci do toalety.
 Ustal ile pieniędzy (jeśli w ogóle) będziecie potrzebować oraz zadecyduj o tym, kto będzie
mieć je przy sobie.
 Jeśli klasa będzie korzystać z publicznego środka transportu, dokładnie zapoznaj się z trasą.
Rozkłady jazdy podlegają zmianom związanym z porą dnia.
 Podziel dzieci na małe grupy i wyznacz dorosłych opiekunów dla każdej grupy. Każdemu
opiekunowi przekaż listę dzieci z jego grupy. W dniu wyjazdu, jeśli będzie to konieczne,
uaktualnij wszystkie listy.

Pomóż rodzicom w przygotowaniach do wycieczki.

 Pomóż rodzicom przygotować się do wycieczki. Na kilka tygodni przed terminem poproś
rodziców/opiekunów o podpisanie zgody na udział dziecka w wycieczce szkolnej. Podaj
rodzinom datę i godzinę wyjazdu, miejsce docelowe, cel wycieczki. Opisz w jaki sposób klasa
będzie podróżować. Poinformuj rodziców/opiekunów o ewentualnych kosztach, konieczności
przygotowania drugiego śniadania, napojów lub innych rzeczy. Wyślij jedno lub dwa
przypomnienia w okresie poprzedzającym wycieczkę.
 Zapytaj rodziców/opiekunów czy mają pytania lub obawy związane z wycieczką. Wyjaśnij, w
jaki sposób wychowawcy zadbają o bezpieczeństwo dzieci.
 Jeśli w wycieczce wezmą udział członkowie rodzin dzieci, należy dokładnie objaśnić im ich
obowiązki. Pamiętaj zwłaszcza o kwestiach bezpieczeństwa i ochrony.

Pamiętaj o bezpieczeństwie i ochronie dzieci.

 Przypomnij wychowawcom jadącym na wycieczkę zasady postępowania w nagłych
wypadkach. Co należy zrobić w razie ukąszenia dziecka przez pszczołę lub w razie
konieczności ewakuacji autobusu?
 Zadecyduj o sposobie w jaki dzieci powinny nosić plakietki z imionami, tak aby utrudnić
obcym osobom poznanie imion dzieci. Rozważ założenie przez dzieci kolorowych koszulek z
nadrukiem nazwy i adresu szkoły. Zbierz od wszystkich niezbędne rzeczy bezpośrednio przed
wyjazdem i zabierz je ze sobą!

Zbierz „potrzebne” przedmioty przed wycieczką oraz weź je z sobą!

 Uporządkuj i zapakuj podpisane przez opiekunów kartki ze zgodą na wyjazd, dane
kontaktowe osób, które należy powiadomić w razie wypadku, oraz identyfikatory dla
wszystkich dzieci. Sporządź kompletną listę dzieci i dorosłych uczestniczących w wycieczce
i zostaw jej kopię w szkole. Weź ze sobą apteczkę oraz leki, których konkretne dzieci mogą
potrzebować; zapakuj także chusteczki odkażające, chusteczki higieniczne oraz torbę na
odpadki. Żywność i napoje zapakuj osobno.
 Osobno zapakuj też przybory dla dzieci (szkła powiększające, szkicowniki, przewodniki
książkowe etc.).
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