
Bezpieczne zachowania  

 

            Wasze  bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną. Dlatego też, powinniście znać zasady 

postępowania w różnych miejscach, czy w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć 

zagrożeń jakie mogą w nich wystąpić. Dzisiaj, przypomnimy sobie zasady bezpiecznego 

zachowania w domu i poza nim. 

 

 Każde dziecko będące w domu, zwłaszcza samo musi wiedzieć, że: 

  

1. Nigdy nie wolno otwierać drzwi mieszkania obcym, nawet gdy mówią, że przysłali              

ich rodzice. 

2. Zawsze należy powiedzieć rodzicom o każdym telefonie od obcej osoby oraz o tym,      

że nieznajomy pukał do drzwi mieszkania. 

3. Zawsze należy mówić rodzicom z kim i gdzie się idzie oraz o której się wróci. 

4. Nie wolno chwalić się, co cennego jest w domu i kiedy wracają z pracy rodzice. 

5. Nie wolno bawić się kurkami gazu, zapałkami, kablami ani gniazdkami elektrycznymi. 

6.  Zawsze dokładnie należy dokręcać kurki z wodą, aby nie zalać domu ani mieszkania. 

 

Obejrzyjcie filmik edukacyjny: ttps://www.youtube.com/watch?v=9MzNdsvFHOc 

i posłuchajcie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=5vvp05yu-bQ 

 

     O zasadach bezpieczeństwa musicie pamiętać również bawiąc się poza domem, na placu 

zabaw, w parku czy idąc ulicą. Pamiętajcie! 

  

1. Należy bardzo ostrożnie podchodzić do kontaktów z osobami obcymi. 

2. Z nieznajomymi nie powinno się rozmawiać, a tym bardziej się z nimi oddalać. 

3.  O każdej sytuacji zaczepek ze strony obcego należy powiedzieć rodzicom, 

nauczycielowi lub policjantowi. 

4. Nieznajomym nie wolno podawać swojego adresu zamieszkania. 

5. Nie wolno brać niczego od nieznajomych: słodyczy, soczków, owoców, zabawek. 

6. Nie wolno wsiadać, a nawet podchodzić za blisko do samochodu nieznajomych. 

7. Należy unikać odludnych miejsc zabawy, a bawić się z innymi dziećmi, w grupie. 

8. Nie wolno bawić się na placach budowy, w pobliżu ulicy, rzeki, jeziora, urwiska czy 

innych miejsc niebezpiecznych. 

9. Jeśli czujcie zagrożenie ze strony obcego powinniście uciekać w stronę ludzi i wołać 

o pomoc. 

ttps://www.youtube.com/watch?v=9MzNdsvFHOc
https://www.youtube.com/watch?v=5vvp05yu-bQ


10.  W przypadku problemów czy zagrożenia można zadzwonić na Policję, Pogotowie 

Ratunkowe, Straż Miejską czy Straż Pożarną. 

 

       Na koniec  obejrzyjcie filmik edukacyjny z którego dowiecie się, co należy zrobić, gdy 

dzieje się coś złego, a w pobliżu nie ma nikogo dorosłego:   

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug

