
wiedzę i odwagę by umiały 

same rozróżniać dobre od 

złego i podejmować decy-

zje. Im więcej takich sytu-

acji przećwiczą „na niby” 

w przedszkolu lub domu 

tym łatwiej będzie im pod-

jąć właściwe działania. 

Ten numer gazetki 

poświęcony będzie bez-

pieczeństwu w domu 

i będzie to pierwsza część 

cyklu, do lektury  którego 

gorąco zachęcamy. Pozo-

stałe numery omawiać 

będą bezpieczeństwo 

w przedszkolu, na drodze, 

na podwórku, w kontakcie 

z obcym, z obcymi zwie-

rzętami, oraz co robić gdy 

się zgubię. 

Na łamach tej gazetki 

temat bezpieczeństwa na 

pewno nie zostanie wy-

czerpany ale  na pewno 

będzie małym procentem, 

przyczyniającym się do 

wyrobienia w dzieciach 

większej ostrożności 

i dbałości o swoje bezpie-

czeństwo.  

JS 

Drodzy Rodzice, Najmil-

sze Dzieci, przekazujemy w 

Wasze ręce ten informator 

by zwrócić Waszą uwagę 

na bardzo ważną sprawę 

jaką jest bezpieczeństwo.  

Drodzy rodzice, podej-

mując ten temat chcemy 

jeszcze bardziej wzmocnić 

Waszą czujność, byście 

w każdej sytuacji mieli na 

względzie bezpieczeństwo 

dzieci.  

Wam  drogie dzieci 

chcemy przypomnieć by-

ście  słuchali swoich rodzi-

ców i  poznali sposoby 

dbania o swoje bezpie-

czeństwo. 

Na łamach tej gazetki 

postaramy się przedstawić 

róże sytuacje, w  których 

szczególnie warto wzmoc-

nić czujność i ostrożność. 

Podane tu przykłady warto 

z dziećmi dokładnie omó-

wić, a niektóre nawet prze-

ćwiczyć „na niby”. Warto to 

zrobić bo nigdy nie wiado-

mo z czym przyjdzie się 

naszym pociechom spo-

tkać, a sytuacje przećwi-

czone są lepiej zapamię-

tane. 

Drodzy Rodzice, zachę-

camy Was do częstego 

podejmowania rozmów 

z dziećmi na temat bez-

pieczeństwa. Mimo, że są 

to tematy trudne warto je 

omawiać, gdyż zaprocen-

tują większą rozwagą 

i ostrożnością u naszych 

pociech.  

Czasy w jakich żyjemy 

pełne są niebezpie-

czeństw, musimy więc 

uświadamiać dzieci jak 

mogą o siebie zadbać by 

nie spotkało ich nic złego.  

Dzieci dużo spraw rozu-

mieją, ale nie zawsze 

wiedzą gdzie leży granica 

między bezpieczeństwem 

a ryzykiem, nie wiedzą jak 

obronić swoje prawa, jak 

odmówić rówieśnikowi 

bądź dorosłemu gdy na-

mawia je do czegoś, cze-

go nie chcą, nie wiedzą 

jak zareagować w danej 

sytuacji. To my dorośli 

musimy wpoić im taką 

O BEZPIECZEŃSTWIE TRZEBA Z DZIEĆMI ROZMAWIAĆ. 

Co zagraża naszemu bezpieczeństwu 

w domu? 
Co zagraża naszemu 

bezpieczeństwu w domu? 

Tych rzeczy jest aż nadto. 

Wystarczy spojrzeć na 

poniższą listę by przeko-

nać się, że w domu także 

trzeba mieć oczy i uszy 

szeroko otwarte. To co 

może nieść ze sobą zagro-

żenie to przede wszyst-

kim:  

 ogień 

 woda 

 prąd 

 gaz 

 lekarstwa 

 środki chemiczne 

 czad 

 złodziej  

 wysokość 

Co to znaczy być bez-

piecznym ? W każdej sytu-

acji oznacza to inne zacho-

wanie, ale za każdym razem 

jest to bycie ostrożnym, roz-

ważmy i przewidującym. 

Jednak bywają i takie sytu-

acje, w których żadne nasze 

starania nic nie pomogą, ale 

o nich mówić tu nie będzie-

my. Nie straszenie jest na-

szym celem a przezorność 

i rozwaga w dbałości o bez-

pieczeństwo. 

JS 
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Ważne tematy: 

 O bezpieczeństwie 

trzeba z dziećmi roz-

mawiać. 

 Co zagraża naszemu 

bezpieczeństwu 

w  domu. 

 Byś był bezpieczny - 

zapamiętaj! 

 Quiz o bezpieczeń-

stwie. 

 Kolorowanka dla Heli 

i Janka 

Przedszkole Miejskie nr 16 im Jasia i Małgosi w Mielcu 

 
A co zro-

bisz jak 

zapukam 

do Twojego 

domu? 

Schowam 

się pod 

łóżko. 

Numery alarmowe mam 

zawsze w głowie !! 

 

997 -  

998 -  

999 -  

112 



Byś był bezpieczny - zapamiętaj! 
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 Nigdy nie dotykaj 

gniazdek 

elektrycznych. To 

bardzo niebezpieczne.  

Tam jest prąd. 

 Nie sięgaj do 

włączonego żelazka to  

niebezpieczne, 

możesz się poparzyć. 

 Nie wspinaj się na 

meble. Szafka może 

się na ciebie 

przewrócić. 

 Bądź ostrożny podczas 

kąpieli, wanna jest 

śliska. Możesz się 

przewrócić i zakrztusić 

wodą.  

 Nie zakładaj na głowę 

reklamówek, bo 

możesz się udusić. 

 Nie baw się 

zapałkami! To 

niebezpieczne.  

O pożar bardzo łatwo. 

 Nie wkładaj nic do 

nosa, ani uszu to 

niebezpieczne dla 

zdrowia. 

 Nie chowaj się w 

takie miejsca, to 

bardzo 

niebezpieczne!! 

 Nigdy nie odkręcaj 

sam gazu!! To bardzo 

niebezpieczne!! Grozi 

zatruciem i 

wybuchem!! 

 Nigdy nie łap za 

garnki stojące na 

kuchence. Możesz się 

bardzo mocno 

poparzyć!! 

 Nie dotykaj domowych 

środków chemicznych 

one są  dla dzieci 

bardzo niebezpieczne!! 

 Piekarnik jest bardzo 

gorący, nie podchodź 

do niego gdy jest 

włączony. 

 Nigdy nie sięgaj sam 

po leki!!! To bardzo 

niebezpieczne. 

Lekarstwa to nie 

cukierki. 

 Nigdy nie wychylaj się 

przez okno!! To bardzo 

niebezpieczne, grozi 

wypadnięciem!! 



 

QUIZ O BEZPIECZEŃSTWIE  
 

Sprawdź czy znasz zasady bezpiecznego zachowania w domu. Odpowiedz na pytania 

czytane przez dorosłego i posłuchaj co on na to.  

1. Kiedy do drzwi ktoś puka i mówi, że jest twoim sąsiadem czy możesz mu otworzyć? 

2. Kiedy koleżanka woła cię przez okno co robisz? 

3. Widziałaś jak mama połyka tabletki, były takie kolorowe, czy możesz spróbować jak 

smakują? 

4. Czy możesz samodzielnie zapalić świeczkę, przecież już wiesz jak to się robi? 

5. Twoja zabawka potrzebuje prądu, czy włączysz ją sam do kontaktu? 

6. Czemu nie wolno wspinać się po meblach? 

7. Chcesz zrobić mamie niespodziankę i upiec plastelinowe ciasteczka, czy 

możesz zrobić to w prawdziwym piekarniku? 

8. Dlaczego żelazka używają tylko dorośli? 

9. Kto może odkręcać gaz w kuchence? 

10. Czy bawiąc się w „pieska na spacerze” możesz założyć pasek 

na szyję? 

11. Jak zachowujemy się przy jedzeniu? 

12. Czy podczas zabawy możesz schować się w pralce? 

Str. 3 

CZĘŚĆ 1              BEZPIECZEŃSTWO W DOMU 

Ja już to 

wszystko 

wiem.  Teraz 

wy ! 

 Podczas zabawy nie 

zakładaj na szyję 

żadnych sznurków czy 

smyczy, to 

niebezpieczne.  

 Bądź ostrożny na 

schodach, łatwo z nich 

spaść i się mocno 

potłuc.  

 Nie wkładaj do buzi 

noża, ani żadnych 

innych ostrych 

przedmiotów, to 

niebezpieczne, grozi 

skaleczeniem. 

 Podczas jedzenia nie 

rozmawiaj i nie bierz 

zbyt dużo do buzi na 

raz, tak łatwo o 

zakrztuszenie. 

 Nigdy nie wkładaj do 

buzi małych zabawek, 

monet i innych 

drobnych rzeczy bo 

możesz się nimi 

zadławić !!   

 Nigdy sam nie 

otwieraj drzwi,  

szczególnie jeśli 

nie sprawdziłeś 

kto za nimi 

stoi !!!  



Bezpieczeństwo w domu - pokoloruj rysunek. 

Na podstawie książki pt. „Uwaga to niebezpieczne” Nathalie Belineau, Emilie Beaumont 

OPRACOWAŁA: JOLANTA SZMAGAŁA 
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