
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bezpiecznie na drodze  
 zwracaj uwagę na znaki drogowe, 

 chodź lewą stroną drogi/ulicy, 

 używaj elementów odblaskowych, 

 przechodź po pasach. 

Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze: 

1. Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru.  

2. W czasie jazdy używaj kasku.  

3. Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz.  

4. W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów.  

5. Przestrzegaj przepisów drogowych. 

6. Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic trzymaj  

zawsze dłoń na hamulcu.  

7. Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.  

8. Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty.  

9. W czasie jazdy zawsze uważaj! 



 

2. Bezpiecznie w domu  

i podczas wypoczynku 

Pamiętaj, że są rzeczy, których musisz się bezwzględnie wystrzegać w swoich 

zabawach.  

· gaz – możesz się nim zatruć lub spowodować wybuch,  

· prąd elektryczny – może Cię porazić,  

· ogień – możesz spowodować pożar,  

· woda – możesz zalać mieszkanie,  

· ostre przedmioty – grożą zranieniem,  

· lekarstwa – możesz się nimi zatruć. 

Ktoś puka do drzwi. 

Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź: kto to? Wyjrzyj 

przez okno lub spójrz przez wizjer w drzwiach. Jeżeli jest to osoba, której nie 

znasz: Nie Otwieraj Drzwi!!! Nie wierz obcemu, że jest urzędnikiem, panem z 

gazowni, listonoszem, hydraulikiem.  

Jeżeli masz w domu telefon – wykorzystaj go – zadzwoń do rodziców lub na    

Policję. Jeżeli nie masz w domu telefonu, a coś Ci zagraża – zaalarmuj sąsiadów! 

 do wody wchodź tylko pod opieką dorosłych w miejscu do tego 

przeznaczonym, 

 nie graj w piłkę w pobliżu drogi, 

 nie wchodź na cienki lód, 

 na wycieczkach nie oddalaj się od grupy. 

 



 

3. Bezpiecznie podczas prac  

w polu i gospodarstwie 
 samodzielnie nie prowadź pojazdów rolniczych, 

 nie dotykaj szkodliwych substancji chemicznych,  

 przebywaj w odległości minimum 50m od pracującej maszyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bezpiecznie w Internecie 

 nie ufaj osobom poznanym  
w Sieci, 

 mów, jeśli coś jest nie tak, 
 zabezpiecz swój komputer, 
 nie podawaj swoich danych. 

 



Necio.pl – strona dla dzieci  

w wieku przedszkolnym 

Owce w Sieci – pl.sheeplive.eu – kreskówki edukacyjne dla uczniów szkoły 

podstawowe 

Sieciaki.pl – portal edukacyjno-rozrywkowy dla uczniów szkoły podstawowej 

www.fdds.pl – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

 

 

 

 

 

 nie przyjmuj jedzenia, picia, słodyczy od obcych osób, 

 nie wsiadaj do samochodu  

z nieznajomymi, 

 nie baw się zapałkami, 

 nie rozpalaj ognisk w lesie, 

 nie zbieraj grzybów, których nie znasz, 

 nie pal, nie pij, nie zażywaj środków odurzających, 

 nie ufaj zwierzętom – nie każdy pies, kot jest przyjaźnie nastawiony, 

 o niewybuchach i niewypałach poinformuj dorosłych, 

 samodzielnie nie zapalaj sztucznych ogni, 

 nie naprawiaj zepsutego sprzętu elektronicznego samodzielnie, 

 zapoznaj się z sygnałami alarmowymi. 

 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

998 – Straż pożarna 

997 – Policja 

112 – telefon alarmowy służb ratowniczych 

601 100 100 – telefon alarmowy nad wodą 

601 100 300 -  telefon alarmowy w górach 

PAMIĘTAJ !!! 

http://www.fdds.pl/

