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BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA SPRAWA ! 

  

 
Drodzy Rodzice, Najmilsze Dzieci, przekazujemy  

w Wasze ręce tę gazetkę, by zwrócić Waszą uwagę na 

bardzo ważną sprawę, jaką jest bezpieczeństwo.  

Drodzy Rodzice, podejmując ten temat chcemy jeszcze 

bardziej wzmocnić Waszą czujność, abyście w każdej 

sytuacji mieli na względzie bezpieczeństwo dzieci.  

Wam, drogie dzieci chcemy przypomnieć, abyście słuchali 

swoich rodziców i poznali sposoby dbania o swoje 

bezpieczeństwo.  

Na łamach tej gazetki postaramy się przedstawić 

różne sytuacje, w których szczególnie warto wzmocnić 

czujność i ostrożność. Podane tu przykłady warto z dziećmi 

dokładnie omówić, a niektóre nawet przećwiczyć „na niby”. 

Warto to zrobić, bo nigdy nie wiadomo z czym przyjdzie się 

naszym pociechom spotkać, a sytuacje przećwiczone są 

lepiej zapamiętane.  

Drodzy Rodzice, zachęcamy Was do częstego 

podejmowania rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa. 

Mimo, że są to tematy trudne, warto je omawiać, gdyż 

zaprocentują większą rozwagą i ostrożnością u naszych 

pociech.  

Czasy w jakich żyjemy pełne są niebezpieczeństw, 

musimy więc uświadamiać dzieci jak mogą o siebie zadbać 

by nie spotkało ich nic złego.  

Dzieci dużo spraw rozumieją, ale nie zawsze wiedzą, 

gdzie leży granica między bezpieczeństwem a ryzykiem, nie  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

GDY SIĘ ZGUBIĘ - MINI PORADNIK  
 

Przede wszystkim do takiej sytuacji starajmy się nie 

dopuścić. Zawsze miejmy dziecko „na oku”. Gdy coś nas 

rozprasza weźmy malucha na ręce lub chwyćmy za rękę. 

Przestrzeżmy dziecko by nie oddalało się od nas. Gdy taka 

sytuacja nastąpi oto nasze rady dla smyka:  

 Uspokój się, nie płacz, łzy nie pomogą. 

 Przypomnij sobie z kim byłeś, jak wyglądał,  

w co był ubrany. 

 Stań w miejscu gdzie będzie cię dobrze widać  

i rozejrzyj się za swoim opiekunem, poczekaj przez 

chwilę. 

  Jeśli jesteś w sklepie, urzędzie, podejdź do kogoś  

z pracowników i powiedz, że się zgubiłeś.  

 Jeśli jesteś na basenie, na plaży, podejdź do 

ratowników. 

 Jeśli jesteś w parku, w mieście podejdź do kogoś 

dorosłego, wybierz policjanta, straż miejską, kobietę 

z dzieckiem, babcię z wnukiem i powiedz co cię 

spotkało. 

  Pomocną osobę poproś o zawiadomienie policji, albo 

o podprowadzenie pod dom. Nie wsiadaj  

z kimś obcym do samochodu! 

 



 

wiedzą jak obronić swoje prawa, jak odmówić rówieśnikowi 

bądź dorosłemu gdy namawia je do czegoś, czego nie chcą, 

nie wiedzą jak zareagować w danej sytuacji. To my dorośli 

musimy wpoić im taką wiedzę i odwagę, by umiały same 

rozróżniać dobre od złego i podejmować decyzje. Im więcej 

takich sytuacji przećwiczą „na niby” w przedszkolu lub 

domu, tym łatwiej będzie im podjąć właściwe działania.  

Na łamach tej gazetki temat bezpieczeństwa na pewno nie 

zostanie wyczerpany ale będzie małym procentem, 

przyczyniającym się do wyrobienia w dzieciach większej 

ostrożności i dbałości o swoje bezpieczeństwo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CO ZAGRAŻA NASZEMU BEZPIECZEŃSTWU 

W DOMU? 

 
 

Co zagraża naszemu bezpieczeństwu w domu? Tych rzeczy 

jest aż nadto. Wystarczy spojrzeć na poniższą listę by 

przekonać się, że w domu także trzeba mieć oczy i uszy 

szeroko otwarte. To co może nieść ze sobą zagrożenie to 

przede wszystkim:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to znaczy być bezpiecznym ? W każdej sytuacji oznacza 

to inne zachowanie, ale za każdym razem jest to bycie 

ostrożnym, rozważnym i przewidującym. Jednak bywają  

i takie sytuacje, w których żadne nasze starania nic nie 

pomogą, ale o nich mówić tu nie będziemy. Nie straszenie 

jest naszym celem a przezorność i rozwaga w dbałości  

o bezpieczeństwo. 



 

Jeśli kogoś mało znasz nie opowiadaj mu nic o sobie, nie 
chodź do niego do domu, nie wsiadaj z nim do samochodu.  

Jeśli ktoś cię zaczepia, nie bój się krzyczeć o pomoc.  

O swoich problemach i kłopotach mów rodzicom. 

 

GDY ATAKUJE PIES 

 
 Nie uciekaj - pies ma instynkt pościgu 

 Stań nieruchomo, staraj się uspokoić 

 Nie patrz psu w oczy, nie uśmiechaj się 

  Obserwuj co pies robi  

 Nie wykonuj gwałtownych ruchów 

  Nie krzycz, nie wymachuj rękami 

  Próbuj powoli wycofywać się w bezpieczne miejsce 

  Jeśli masz coś przy sobie użyj tego by odgrodzić sie od 

psa - plecak, kurtka, parasol  

 Jeśli pies skacze do ataku przyjmij pozycję chroniącą 

twarz, brzuch, uszy, szyję 

  Nie szarp się bo pies chwyci cię mocniej  

 

Jeśli zostaniesz pogryziony: 

  Niezwłocznie udaj się do lekarza 

  Od właściciela psa masz prawo uzyskać zaświadczenie  

o aktualnym szczepieniu psa przeciw wściekliźnie 

  Gdy właściciel psa nie jest znany zgłoś ten fakt policji lub 

straży miejskiej 

 

 

 

 



 

BEZPIECZNYCH PORAD GARŚĆ 
Zwierzaki są słodkie, ale żaden z nich nie lubi gdy się go 

męczy, drażni lub przeszkadza mu podczas jedzenia. 

Zwierzak to nie zabawka, nie ciągnij go za ogon, uszy, łapy. 

Nie wyciągaj rąk do nieznanych zwierząt, nie wszystkie 

lubią być głaskane. Spytaj właściciela zwierzaka czy możesz 

czworonoga pogłaskać. Nie wchodź na teren pilnowany przez 

psa. Nie wkładaj ręki przez płot. Psy mają dobrą pamięć, 

jeśli drażnisz psa, który jest za płotem, wiedz że on to 

zapamięta i może zaatakować, kiedy nadarzy się okazja. 

Każde zwierze zaskoczone gwałtownym ruchem może 

zaatakować. Dziecko nigdy nie powinno zostawać ze 

zwierzakiem sam na sam. By nie spotkała cię wielka 

przykrość, jaką jest zgubienie się, zawsze słuchaj rodziców  

i opiekunów. Nigdy nie oddalaj się od nich bez pytania  

o zgodę. Zawsze mów dorosłym, gdzie idziesz. Gdy się 

zgubisz poproś o pomoc kogoś dorosłego. Naucz się swojego 

adresu zamieszkania. Jeśli kogoś mało znasz, nie opowiadaj 

mu nic o sobie, nie chodź do niego do domu, nie wsiadaj  

z nim do samochodu. Jeśli ktoś cię zaczepia, nie bój się 

krzyczeć o pomoc. O swoich problemach i kłopotach mów 

rodzicom. Nie chwal się przed innymi, co cennego masz  

w domu. Jeśli masz przy sobie klucze do domu, schowaj je, 

by nie były widoczne. Nie przyznawaj się, szczególnie 

nieznajomym, że rodziców nie ma w domu, a ty masz klucze 

- to nierozsądne. Nie rozmawiaj z nieznajomymi. Jeśli ktoś 

obcy cie zaczepia i proponuje np. cukierka, albo namawia do 

pójścia z nim, odmów i powiedz o tym opiekunom. Na pewno 

znasz z widzenia wiele osób, niektórym nawet się kłaniasz, 

ale to nie znaczy, że możesz im ufać nawet jeżeli są mili.  

 



 

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. Dlaczego 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. Jak zachowujemy się przy jedzeniu?  

 



 

KALENDARZ WYDARZEŃ PRZEDSZKOLNYCH 

 

„Tydzień zdrowego uśmiechu” – Akademia Aquafresh 

Od 19.03 do 23.03.2018 r. w naszym przedszkolu 

obchodzony był „Tydzień zdrowego uśmiechu”. Pierwszego 

dnia trwania akcji wspólnie oglądaliśmy bajki i filmy 

edukacyjne na dużym ekranie, związane z tematyką higieny 

jamy ustnej. Kolejnego dnia dzieci z poszczególnych grup 

wraz wychowawczyniami przeprowadzały doświadczenia 

oraz eksperymenty, których celem było uświadomienie 

dzieciom szkodliwego wpływu niektórych produktów 

spożywczych na zdrowie i stan zębów. Prace plastyczne, 

plakaty pod hasłem „ Kto o zęby swoje dba – piękny uśmiech 

ma” wykonywane przez dzieci, ozdobiły przedszkolne 

szatnie. W czwartek przedszkolaki ze wszystkich grup 

przygotowały z pomocą Pań zdrowe zielone przekąski. 

Maluchy przygotowały koktajl ze szpinakiem, kiwi, bananem, 

roszponką i nasionami chia, młodsze średniaki przygotowały 

przepyszne kanapki z ogórkiem i szczypiorkiem, średniaki 

natomiast galaretkę z owocami, a starszaki owocowe 

szaszłyki. W dniu podsumowującym działania w ramach 
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KRZYŻÓWKA „MĄDRA GŁÓWKA” 

 
Wspólnie z rodzicami rozwiążcie krzyżówkę. Hasło utworzą 

zacienione, ponumerowane pola. Oto krzyżówkowe pytania: 

 

 

1. Dba o bezpieczeństwo innych, czasem łapie złodzieja, a 

czasem pomaga dzieciom przejść przez ulicę. 

2. Ma słuchawkę i klawisze, możesz nim zadzwonić po 

pomoc. 

3. Zakładany na głowę podczas jazdy na rowerze. 

4. Biegnie do pożaru, by go ugasić. 

5. Tak nazywa się przejście dla pieszych i pewne pasiaste 

zwierzę podobne do konia. 

6. Uważaj na nie przechodząc przez ulicę. 

7. Bezpiecznie w piłkę można grać tylko na nim. 

 8. Jakie światło na sygnalizatorze mówi nam: „stój  

i czekaj”?  

9. Może być wesoła, beztroska i udana, ale gdy jesteśmy 

nieostrożni, może być niebezpieczna. 

10. Może do niego dojść, gdy bawimy się ogniem i zapałkami.  

11. Przyjedzie, gdy wykręcisz numer 999. 

 12. To światło mówi: „możesz przejść na druga stronę 

ulicy”.  

13. Idziemy po nim np. do przedszkola, na spacer. 

14. Gdy szaleje burza nie wolno się chować pod... 

15. Stoją przy drodze na jednej nodze i mówią kierowcom 

jak mają jechać. Kolorowe jak lizaki to drogowe są… 

16. Zapinamy je w samochodzie, by bezpiecznie podróżować.  

 



 

corocznej akcji odbył się konkurs wiedzy. Dzieci 

rozwiązywały zagadki, wzięły udział w quizie, wspólnie 

zaśpiewały piosenki, prezentowały prawidłowy sposób 

szczotkowania zębów na modelu szczęki.   

Wiosno, ach to ty! 

 21 marca dzieci z naszego przedszkola przywitały 

długo oczekiwaną wiosnę. Tego dnia ozdabialiśmy 

przyniesione parasole bibułą oraz kwiatami przygotowanymi 

przez dzieci, wspólnie wykonaliśmy Marzannę. Z tak 

przygotowanymi ozdobami udaliśmy się korowodem ulicami 

miasta w poszukiwaniu „Pani Wiosny”. Przedszkolaki 

śpiewały piosenki, recytowały krótkie wiersze. Wesołym 

okrzykom nie było końca! Przyniesione przez dzieci 

wiosenne kwiaty- bratki, żonkile, hiacynty i krokusy 

ozdobiły kąciki przyrodnicze wszystkich grup 

przedszkolnych oraz przedszkolny ogród. Na udekorowanym 

wiosennie placu przedszkolnym dzieci rozwiązywały zagadki 

oraz uczestniczyły w zabawach integracyjnych, częstowały 

się przepysznym miodowym popcornem.  

 



 

KTO TO JEST OBCY I DLACZEGO MAM SIĘ 

GO BAĆ ? 

 
No właśnie, kto to jest obcy? Wydawać by się mogło, że 

łatwo to dziecku wyjaśnić, bo obcy to przecież osoba, 

której nie znamy, o której nic nie wiemy. Ale, czy na pewno 

tyle wystarczy? A jak wytłumaczyć dziecku, że „nie każdy 

obcy jest zły”, że „nie z każdym obcym nie wolno 

rozmawiać”. Jak tego nauczyć, by potem, na miłej 

pogawędce z sąsiadem nie płonąć ze wstydu, że dziecko nie 

powiedziało nawet „dzień dobry”, bo „ja tego pana nie 

znam”. To już sprawa trochę trudniejsza. Jedno jest 

pewne, uświadamiając dziecku ostrożne zachowanie wobec 

obcych, lepiej jest koncentrować się na pewnych 

zachowaniach, niż na opisie cech zewnętrznych, bowiem 

groźnym obcym może być zarówno piękna kobieta jak  

i niepozorny starszy pan. Lepiej uczulić nasze pociechy np. 

na zachętę ze strony kogoś mało znanego by z nim pójść za 

cukierka, albo by zobaczyć coś niezwykłego, poszukać 

pieska lub wsiąść do samochodu. Uczulmy dzieci na wszelkie 

wypytywania o rodzinę, pieniądze, majątek i poradźmy 

dziecku by nie chwaliło się posiadanymi rzeczami, nawet 

przed innymi dziećmi, bo gdy takie informacje trafią  

w niepożądane ręce, to możemy mieć kłopoty. 

Nie uczmy dzieci lęku, a ostrożności wobec obcych. Nie 

zmuszajmy malca do rozmowy z przypadkowo napotkaną 

obcą osobą, która zaczepia nas by pochwalić jakie to mamy 

piękne dziecko i pyta, zwracając się do dziecka „jak masz 

na imię chłopczyku?”. Za taką uwagę, to rodzic powinien 

podziękować i wyjaśnić rozmówcy, że uczymy dziecko 



 

ostrożności i ono z obcymi nie rozmawia, bo ma tak 

nakazane – mądry zrozumie. Co innego sąsiad, Pani ze 

sklepu, gdzie codziennie robimy zakupy, listonosz - tu 

dziecko zawsze powinno się przywitać. Jeśli ma ochotę, 

może porozmawiać, ale w naszej obecności, samo lepiej nie. 

Na wszelki wypadek nauczmy nasze dziecko kilku 

uniwersalnych „wykrętów”, by mogło elegancko uniknąć 

rozmowy, która wyda mu się natarczywa. Wystarczy zwykłe 

„przepraszam, ale musze już iść, mama czeka”. Ostrożność 

wobec obcych to delikatny i trudny temat. Najlepiej  

i najłatwiej było by móc wszystkim wierzyć i ufać, ale wiemy 

doskonale, że tak się nie da. Mimo wszystko, starajmy się 

nie straszyć dzieci obcymi ludźmi, ani tym bardziej 

policjantem. Dlaczego? Bo gdyby kiedyś, nasze dziecko 

zgubiło się, to ze strachu przed obcym, nie poprosi o pomoc 

w odnalezieniu drogi do domu, albo w zaprowadzeniu na 

komisariat policji. Będzie bało się odezwać, a nie o to nam 

przecież chodzi. No i skoro o zgubieniu się już mowa, 

nauczmy dzieci swoich danych osobowych: imię, nazwisko, 

adres zamieszkania oraz tego, komu i w jakich 

okolicznościach może swoje dane podać.  

 

 

 

 

 

 

 


