


WYJŚCIE Z DOMU:

pamiętajmy, aby po wyjściu z 
mieszkania zamknąć za sobą drzwi na 
klucz;

klucza nie nosimy w miejscu widocznym 
dla innych, chowamy go do kieszonki na 
zamek albo na guzik.



ZACHOWANIE NA 
JEZDNI:

zawsze przechodzimy przez jezdnię 
przez przejście dla pieszych;

zawsze przechodzimy przez jezdnię na 
zielonym świetle; nie przebiegamy
przez jezdnię;

przed wejściem na jezdnię należy 
spojrzeć w lewo, w prawo i jeszcze 
raz w lewo;

nie wolno wchodzić na jezdnię 
bezpośrednio zza samochodu, bądź 
innej przeszkody.



ZACHOWANIE NA JEZDNI:
Na terenie niezabudowanym:

zawsze chodzimy 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.



BEZPIECZEŃSTWO W 
SZKOLE:

nie przynoście do szkoły dużej 
sumy pieniędzy;

komórkę lepiej zostawić w domu, 
jeśli musisz ją wziąć noś ją zawsze 
przy sobie;

gdy widzicie że komuś dzieje się 
krzywda poinformujcie o tym 
dorosłych.



BEZPIECZNA 
ZABAWA:

jeżdżąc na rolkach lub rowerze 
zakładamy ochraniacze;

mówmy zawsze rodzicom dokąd 
wychodzimy, po zmroku nie 
wychodźmy bez opieki osoby dorosłej.



ZACHOWANIE WOBEC PSA:

Jak wyglada pies, który chce zaatakować?:

ma zjeżoną sierść;
postawione uszy;
sztywne nogi;
uniesiony ogon;
warczy;
szczeka;
pokazuje zęby;
skacze dookoła osoby.



ZACHOWANIE WOBEC PSA:
Nie warto:

głaskać i podchodzić do obcego psa;

uciekać przed atakującym psem oraz 
odwracać się do niego plecami;

przebiegać obok śpiącego psa;

zapędzać psa w ciasny kąt;

pochylać się gwałtownie i wyciągać do niego rąk;

zabierać psu jedzenia, zabawek i innych jego rzeczy.



Pozycje przyjmowane podczas ataku psa:

pozycja stojąca;

pozycja ŻÓŁWIA.

ZACHOWANIE WOBEC PSA:



OSOBA OBCA:

to osoba, której nie znamy i 
nie znają jej nasi rodzice;

może znać nasze imie;

może podawać się za 
znajomych naszych rodziców.



nie udzielamy „obcemu” 
informacji o sobie i swojej 
rodzinie;

nie wpuszczamy obcego do 
domu;

kiedy ktoś obcy próbuje 
nawiązać z Wami rozmowę, 
mówimy, że Tata nie pozwala 
rozmawiać z nieznajomymi.

OSOBA OBCA:



nigdy nie bierzemy słodyczy, 
zabawek, pieniędzy od osób 
nieznajomych;

nigdy nie przyjmujemy
propozycji wspólnego spaceru 
lub przejażdżki samochodem;

jeżeli obcy będzie próbował 
zrobić Wam krzywdę –
WOŁAJCIE GŁOŚNO O 
POMOC!

OSOBA OBCA:



HISTORIA 1:
Pewnego dnia wracałem ze szkoły, ucieszyłem się, że wreszcie mogę 
wydać swoje kieszonkowe. Po drugiej stronie jezdni zauważyłem 
kolorową wystawę sklepu. Wbiegłem na jezdnię i dopiero wtedy 
zauważyłem nadjeżdżający samochód. Jechał szybko. Nagle 
usłyszałem dziwny pisk, ktoś krzyknął i coś mnie bardzo uderzyło w 
bok. Upadłem. Zorientowałem się, że leżę na jezdni tuż przy masce 
samochodu. Strasznie bolała mnie noga.

Pytania:
Co przyjemnego planował chłopiec?
Co nagle się stało?
Dlaczego tak się stało?
Jak unikać podobnej sytuacji?
Jak powinniśmy się zachować, gdy chcemy przejść na 
drugą stronę jezdni gdzie nie ma pasów?

„Przez ulicę nie przebiegaj, Przechodź na pasach – na nich 
polegaj. Nim na jezdnię wyjdziesz żwawo, Spójrz na lewo –
spójrz na prawo i raz w lewo jeszcze, gdy nic nie 
nadjeżdża, przejdziesz drogę wreszcie”



Słonecznego dnia spacerowałem po krawężniku wzdłuż 
jezdni, starałem się nie nadepnąć na żadną linie. Chwilami 
trudno mi było utrzymać równowagę, to było całkiem 
zabawne. Ale nagle minął mnie autobus, kierowca otworzył 
drzwi i zaczął na mnie krzyczeć.

Pytania:
Dlaczego kierowca autobusu nakrzyczał na 
chłopczyka?
Jak inaczej mogłaby skończyć się ta historia?
Jak dziecko powinno się zachować?
Czy wam przydarzyło się coś podobnego?
Jak należy poruszać się poza miastem, gdy nie 
ma chodnika?

HISTORIA 2:

„Gdy za miastem idziesz, drogi 
poboczem, zejdź na lewą stronę i 
miej otwarte oczy”



Siedmioletni Kuba znalazł się w wielkim kłopocie, gdyż 
musiał sam wrócić ze szkoły do domu.
Nie wiedział jak sobie z tym poradzić, bo zawsze ktoś 
starszy go odprowadzał.

Pytania:
Dlaczego Kuba bał się wracać sam do domu?
W jaki sposób można pomóc Kubie?
Do kogo mógł chłopiec zwrócić się o pomoc? 

„Powinniście pamiętać o bardzo ważnej 
zasadzie, gdy jesteście w trudnej sytuacji, 
gdy nie dajecie sobie rady, o pomoc 
zwróćcie się do osób wskazanych przez 
Waszych rodziców ukochanych”

HISTORIA 3:



NUMERY ALARMOWE:

POLICJA STRAŻ 
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POGOTOWIE
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Dziękujemy


