


Zawsze sprawdź przez wizjer  lub 
okno kto stoi przed drzwiami. 

✓Nie otwieraj drzwi, jeżeli puka ktoś nieznajomy
lub osoba o przyjściu której nic nie wiesz –
powiedz o tym rodzicom;

✓Nie opowiadaj, że jesteś sam w domu oraz jakie
masz w domu rzeczy (fajny telewizor, nowy
rower, złote pierścionki mamy) nawet gdy osoba
się o nie zapyta.

Na takie pytania nie odpowiadamy!



✓Nie zapraszaj kolegów do domu bez wiedzy i
zgody rodziców (telefonicznie skontaktuj się z
Mamą lub Tatą i poproś o zgodę);

✓Nie ruszaj i nie pokazuj biżuterii, pamiątek
rodzinnych. Nikt nie lubi jak ktoś rusza jego rzeczy
bez ich wiedzy;

✓Nie dotykaj i nie pokazuj kolegom
niebezpiecznych przedmiotów. Możecie zrobić
sobie krzywdę;



✓ Nie wychylaj się przez okno lub balustradę balkonu 
– możesz wypaść;

✓ Samowolnie nie bierz lekarstw z domowej apteczki 
– możesz się zatruć, a nawet umrzeć;

✓ Nie baw się ogniem – grozi to pożarem;

✓ Nie baw się w okolicy gniazdek elektrycznych 
i niezabezpieczonych kabli – może Cię porazić 
prąd;

Zanim zaczniesz wymyślać dziwne zabawy 
zastanów się, czy rodzicom podobała by się ta 

zabawa i czy jest ona bezpieczna.



Podstawową zasadą jest nie udzielanie
„obcemu” informacji o sobie i swojej rodzinie;

✓ Nikomu nie opowiadaj o planowanych 
wyjazdach. Ktoś może wykorzystać Waszą 
nieobecność w domu i się włamać;

✓ Nigdy nie bierz słodyczy, zabawek, pieniędzy od 
osób nieznajomych;

✓ Nigdy nie przyjmuj propozycji wspólnego 
spaceru lub przejażdżki samochodem;

Jeżeli ktoś próbuje zrobić Ci krzywdę –
WOŁAJ GŁOŚNO O POMOC!



✓ Zachowuj się cicho. W lesie żyje wiele zwierząt. 

Nie należy im przeszkadzać!

✓ Nie baw się ogniem, nie rozpalaj ogniska 

- możesz spowodować pożar;

✓ Nie zaśmiecaj lasu (nie rzucaj papierków, 

butelek);

✓ Nie łam gałęzi drzew i krzaków.



Niebezpieczeństwa jakie mogą     
spotkać Cię w lesie:

✓Możesz się zgubić - nie wchodź sam do lasu, pilnuj 
się dorosłych.

✓Możesz się zatruć - nie zbieraj i nie spożywaj 
grzybów i owoców, których nie znasz.

✓Możesz zarazić się groźnymi chorobami:

- wścieklizną lub chorobą przenoszoną przez 
kleszcze.

Nie dotykaj dzikich zwierząt!

Wybierając się do lasu ubierz się właściwie: 
czapka, spodnie, bluza, zakryte buty.



Kąp się tylko w miejscach odpowiednio zorganizowanych i 
oznakowanych;

Zakaz wejścia do wody   Zezwolenie na wejście do wody

✓ Stosuj się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników.

✓ Nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innym osobom.

✓ Nie wchodź do wody po spożytym posiłku i po opalaniu, gdy 
Twoje ciało jest nagrzane; wchodź do wody powoli.

✓ Nie skacz na głowę do wody.



✓ Zawsze używaj odpowiedniego stroju. 
Zakładaj kapok gdy żeglujesz lub łowisz 
ryby;

✓ Nie pływaj samotnie; Nie oddalaj się od 
osób dorosłych.

✓ Jeśli słabo opanowałeś technikę 
pływania możesz poruszać się tylko do 
linii żółtych bojek. Głębokość wody 
wynosi ok. 1,20 -1,30 m. Jest to 
bezpieczne miejsce dla ciebie. 

✓ Czerwone bojki wyznaczają granicę 
kąpieliska - z tej strefy korzystają dobrze 
pływające osoby.



✓ Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, 
oddalone od jezdni i wykopów;

✓ Jeżdżąc na rolkach lub rowerze zakładaj 
ochraniacze i kask;

✓ Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o 
środowisko;

✓ Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego 
przeznaczonych;

✓ Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz;

✓ Nie noś kluczy w sposób widoczny dla 
innych; 



Nie możesz:

✓głaskać obcego psa;

✓podchodzić do obcego psa;

✓uciekać przed atakującym psem;

✓zabierać psu jedzenia, zabawek i innych jego rzeczy.

Zawsze zapytaj właściciela psa czy możesz go 
pogłaskać. On najlepiej wie jak zachowa się jego pies.



1) stań, nie uciekaj;

2) nie patrz psu prosto w oczy;

3) nie okazuj strachu (jest to trudne);

4) nie odwracaj się tyłem do psa (duży pies jest w stanie 
przewrócić nawet dorosłego, a dziecko bez trudu);

5) ustaw się do psa bokiem na lekko rozstawionych nogach ( to 
pozwala lepiej utrzymać równowagę);

6) przyjmij pozycję tzw. ŻÓŁWIA (ochronisz wystające części 
ciała, za które zwykle chwyta pies):

a) spleć dłonie (palce do wewnątrz)

b) schowaj kciuki do środka

c) załóż ręce na kark

d) osłoń rękami uszy

e) kucnij

f) przyciągnij głowę do kolan



✓ Zawsze przechodzimy przez jezdnię w miejscach 
do tego przeznaczonych (przejście dla pieszych);

✓ Zawsze przechodzimy przez jezdnię na zielonym 
świetle; 

✓ Podczas przechodzenia przez jezdnię, przed 
wejściem na jezdnię należy spojrzeć w lewo, w 
prawo i jeszcze raz w lewo. 

✓ Nie można przebiegać przez jezdnię.

✓ Nie wolno wchodzić na jezdnię bezpośrednio zza 
samochodu, bądź innej przeszkody;



Na terenie niezabudowanym:

✓ zawsze idziemy lewą stroną ulicy 
(poboczem), aby widzieć pojazd 
nadjeżdżający z naprzeciwka;

✓ idziemy pojedynczo jeden za drugim;

✓ poruszamy się spokojnie, nigdy nie wolno 
wbiegać na jezdnię;

✓ nosimy na ubraniu lub tornistrze znaczki 
odblaskowe, dzięki którym będziemy 
bardziej widoczni na drodze;



✓ Zabawa w pobliżu ostrych narzędzi może
skończyć się kalectwem; Takich narzędzi
(kosy, widły) powinni używać tylko dorośli.

✓ Podróż na przyczepie z sianem lub na
maszynach doczepionych do traktora może
skończyć się upadkiem pod koła lub na
obracający się wał;

Nie zbliżaj się do pracujących maszyn, bo to 
może skończyć się kalectwem a nawet 

śmiercią;



✓ Nie baw się ogniem w pobliżu słomy i innych
materiałów łatwopalnych.

✓ „Chodzenie po drzewach” może skończyć się
upadkiem i złamaniami;

✓ Nie baw się przy niezabezpieczonej studni;

✓ Podczas burzy nie biegaj po otwartej przestrzeni.

Podczas burzy nie chowaj się pod drzewem.
To najniebezpieczniejsze miejsce w czasie jej
trwania;



Udanego wypoczynku



Numery alarmowe
W niebezpiecznych sytuacjach, podczas wypadku, 

pożaru, gdy grozi Ci niebezpieczeństwo 

- wezwij pomoc!




