


✓ po wejściu do mieszkania zamykaj drzwi 
na klucz – możesz nie zauważyć, jak ktoś 
wchodzi, może to być np. złodziej

✓ sprawdź przez wizjer, kto stoi przed 
drzwiami; nie otwieraj drzwi, jeżeli jest to 
osoba o przyjściu której nic nie wiesz; 
powiedz o tym rodzicom

✓ nie opowiadaj, że jesteś sam w domu



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

✓ 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 pomylić lek

✓ nie próbuj naprawiać instalacji – może porazić Cię prąd

✓ nie baw się ogniem – grozi to pożarem



✓ nie udzielaj „obcemu” informacji o sobie 
i swojej rodzinie

✓ kiedy na podwórku ktoś zapyta Cię, gdzie są 
rodzice odpowiedz, że w domu

✓ nigdy nie mów o pieniądzach i innych cennych 
rzeczach które są w Twoim domu - nie chwal 
się, ile zarabiają Twoi rodzice



✓ nikomu nie opowiadaj o planowanych 
wyjazdach, ktoś może wykorzystać Waszą 
nieobecność w domu

✓ nie rozmawiaj z nieznajomymi

✓ nigdy nie bierz słodyczy, zabawek, pieniędzy 
od osób nieznajomych

✓ nigdy nie przyjmuj propozycji wspólnego 
spaceru lub przejażdżki samochodem

✓ jeżeli obcy będzie próbował zrobić Ci krzywdę 
– WOŁAJ GŁOŚNO O POMOC!



Zasady zachowania się w lesie:

✓ zachowuj się cicho; w lesie żyje wiele 

zwierząt, nie przeszkadzaj im

✓ 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 Cię spotkać 
w lesie:

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

✓ możesz zarazić się groźnymi chorobami:
- wścieklizną - nie dotykaj dzikich zwierząt
- chorobami przenoszonymi przez kleszcze 
(borelioza, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych)

✓ przed wejściem do lasu użyj środka przeciw 
kleszczom, po wyjściu z lasu otrzep dokładnie 
swoje ubranie, sprawdź, czy nie ma na nich 
kleszczy

✓ nie zbieraj i nie spożywaj grzybów i owoców, 
których nie znasz



✓ kąp się wyłącznie w miejscach odpowiednio 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

✓ nie wskakuj rozgrzany do wody, wchodź powoli

✓ nie skacz na głowę do nieznanej wody

✓ zabawa w podtapianie kolegów może dla nich skończyć się tragicznie



✓ na zabawy wybieraj miejsca 
bezpieczne, oddalone od jezdni 
i wykopów

✓ jeżdżąc na rolkach lub rowerze 
zakładaj ochraniacze

✓ nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, 
dbaj o środowisko

✓ rozpalaj ogniska w obecności 
dorosłych, wyłącznie w miejscach 
do tego przeznaczonych

✓ zawsze mów rodzicom, dokąd 
wychodzisz; po zmroku nie wychodź 
bez opieki osoby dorosłej

✓ nie noś kluczy w sposób widoczny 
dla innych



Jak wygląda pies, który chce zaatakować?

✓ma zjeżoną sierść

✓postawione uszy

✓sztywne nogi

✓uniesiony ogon

✓warczy

✓szczeka

✓pokazuje zęby

✓skacze dookoła osoby



Właściwe zachowanie podczas ataku psa:
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



✓ przechodź przez jezdnię w miejscach 
do tego przeznaczonych (przejście dla 
pieszych)

✓ przechodź przez jezdnię na zielonym 
świetle 

✓ nie przebiegaj przez jezdnię

✓ nie wchodź na jezdnię bezpośrednio 
zza samochodu, bądź innej przeszkody



✓ zabawa w pobliżu ostrych narzędzi oraz  
pracujących maszyn może skończyć się 
kalectwem

✓ podróż na przyczepie lub innych 
maszynach doczepionych do traktora 
może skończyć się upadkiem pod koła



✓ 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; nie chowaj się pod 
drzewem, to najniebezpieczniejsze 
miejsce w czasie jej trwania
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