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W małej wiosce obok rzeczki
Mieszka mały chłopiec grzeczny.

Piotruś jemu jest na imię,
Zawsze ma wesołą minę.
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Mknąc do szkoły wczesnym rankiem
Mija domek z ładnym gankiem,

Bank i pocztę, sklepik nowy
Oraz przejazd kolejowy.

A budynek jego szkoły
Kolorowy i wesoły,

Zgrabnym płotkiem okolony,
Ma wokoło park zielony.
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Aby dostać się do szkoły
Zawsze musi przejść przez tory,

A przy torach drogie dzieci
Znak drogowy blaskiem świeci.
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A właściwie, przyjaciele 
To tych znaków jest tam wiele.

Pierwszy to lokomotywa,
W trójkąciku żółtym bywa.

Drugi jest czerwono-biały
I STOP krzyczy na świat cały.
Tam zatrzymaj się koniecznie 

Bo przejeżdżać niebezpiecznie. 

Stoją jeszcze tuż przed rowem
Mniejsze znaki, kolorowe.

Mając jeden, dwa, trzy pasy
Mówią ile jeszcze trasy.
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Pozostało nam do miejsca,
Gdzie pilnuje bezpieczeństwa.

Srożąc się na długiej nodze,
STOP krzyczący wiejskiej drodze.
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Jeszcze jeden znak jest ważny,
Co go musi widzieć każdy.
Ma ramiona skrzyżowane
I w paseczki malowane.
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Krzyż Andrzeja to świętego,
Który chronić ma każdego.

I przypomnieć, że przed torem
Trzeba się zatrzymać w porę.

Bo nasz Piotruś dobrze wie,
– Pociąg nie zatrzyma się.

Przemknie tylko poprzez sioło,
Pogwizdując na wesoło.



Dzisiaj Piotruś jest wesoły,
Bo ostatni to dzień szkoły.
I od jutra Piotruś zacznie

Najpiękniejsze swe wakacje.
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Bo z tatusiem i mamusią
Rankiem zwiedzać Polskę ruszą.

Czeka na nich plaża, słońce
I wędrówki niekończące.

Dzisiaj jednak jeszcze szkoła
Dzwonkiem go na lekcje woła.
Tak więc chłopiec na wesoło
Biegnie żegnać się ze szkołą.
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Z kolegami ze swej klasy
Włącza się do uczniów masy,

Którzy przed przejazdem grzecznie
Zatrzymują się bezpiecznie.

Patrzą w lewo, patrzą w prawo,
Nie zajmują się zabawą,
Tylko tak jak każą znaki,

A szczególnie jeden taki…
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Znak co cały jest czerwony
W napis STOP wyposażony,

Przed przejazdem grzecznie stają,
Zawsze zasad się trzymają.

A tymczasem z lewej strony
Pędzi wielki smok zielony, 
Choć do dzieci moi mili 

Uśmiecha się w każdej chwili.



Nagle, uśmiech jego znika,
W światłach zjawia się panika,

Bo z zakrętu drogie dzieci, 
Auto bardzo szybko leci.

14



Wszystkie dzieci przerażone
Patrzą teraz w jego stronę.

W oczach ich widać pytanie,
Czy strasznego coś się stanie?



Pociąg gwiżdże i hamuje,
Ale się nie zatrzymuje,
Bo za ciężki i za duży, 

By zatrzymać się w podróży.

O włos tylko, o pół koła
Samochodzik uciec zdołał.
Choć niewiele brakowało
Aby czasu miał za mało.

16



Chociaż dalej sobie jechał,
Jednak ktoś na niego czekał.

Pan Policjant wziął „lizaka”
I wnet się zaczęła draka.
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Autko niezadowolone
Zajechało w prawą stronę.
Pan kierowca się zatrzymał,
Chociaż cały się nadymał.
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A tymczasem dzieci grzeczne
Przeszły przez przejazd bezpieczne.

Bo światełka przeczekały
Co pociąg zapowiadały.

Pan Policjant zaś w temacie
Już rozmawiał o mandacie.

I pouczał też kierowcę
Że przepisy mu są obce.

„Przecież jest wypadków tyle,
Życie panu jest niemiłe?
Ja to wiem i pan to wie

– Pociąg nie zatrzyma się”.

19



Dzieci wszystko to słyszały
I głowami pokiwały.

Piotruś zaś z marsem na czole,
Wspomniał, że u niego w szkole,

Nawet lekcję taką mieli,
Na której im powiedzieli.
I dziś każde dziecko wie

– Pociąg nie zatrzyma się!  

Bo pociąg trudno hamuje,
I długo się zatrzymuje.

I dlatego przed przejazdem
Musi się zatrzymać każdy.

Pociąg zawsze ma pierwszeństwo,
Więc dlatego bezpieczeństwo,
Od nas wszystkich dziś  zależy, 
Uczmy więc się od młodzieży.
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ŚLUBOWANIE

Ja, ……………………………………………, 

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ, że:

 - będę się zatrzymywał/a za każdym razem 
przed znakiem STOP,

- nie będę bawił/a się na torach,

- będę zwracał/a uwagę na przejazdach 
kolejowo-drogowych, czy nie nadjeżdża pociąg,

-nie będę wchodził/a na tory, kiedy rogatki 
będą opuszczone,

- będę przekazywał/a wiedzę Piotrusia 
moim kolegom i koleżankom.





Dziś ostatni jest dzień szkoły, trala la, trala la,

I ja jestem dziś wesoły trala la, la,

I do szkoły szybko biegnę trala la, trala la

Lecz ostrożnym przy tym jestem trala la, la

Bo przez przejazd droga wiedzie trala la, trala la

Którą często pociąg jedzie trala la, la

Przed przejazdem się zatrzymam trala la, trala la

Bo bezpieczny zawsze bywam trala la, la

Spojrzę w lewo, spojrzę w prawo trala la, trala la

Nim do szkoły ruszę żwawo trala la, la

Bo tu znaki stoją sobie trala la, trala la

Każdy coś ważnego powie trala la, la

Pociąg w żółtym trójkąciku trala la, trala la

Krzyż ze stopem na patyku trala la, la

Wszystkie gromko ostrzegają trala la, trala la

Że pociągi tu nie stają trala la, bęc

Dziś ostatni jest dzień szkoły
Na melodię piosenki „My jesteśmy krasnoludki”
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