Codziennie jestem bezpieczny

Europejski numer alarmowy
i zasady bezpieczeństwa dla dzieci

Drodzy uczniowie,
wiedza o tym, jak prawidłowo zachować się w drodze do szkoły,
w szkole, na placu zabaw czy w domu pozwala zadbać nie tylko o własne
bezpieczeństwo, ale również innych ludzi. Codziennie pojawiają się okazje,
które wymagają posiadania ważnych umiejętności.
Zbiór różnych zadań do wykonywania z rodzicami lub rodzeństwem przynosi
Wam możliwość uporządkowania wcześniej zdobytych informacji i własnych
przekonań na temat zasad bezpieczeństwa.
Jestem przekonana, że już jesteście bohaterami, bo nie pozwalacie koleżance
lub koledze przebiegać przez jezdnię, na placach zabaw korzystacie z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, wpuszczacie do domu tylko znane sobie
osoby, a w samochodzie siadacie w foteliku lub siedzisku zapinając pasy
i przypominacie o tym dorosłym.
Jest wiele innych sytuacji, które wymagają od Was wiedzy o tym, jak prawidłowo się zachować. Może się zdarzyć, że będziecie świadkami wypadku drogowego czy pożaru. Warto znać europejski numer alarmowy 112 i wiedzieć,
kiedy trzeba pod ten numer zadzwonić.
Razem z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Zielona
Góra działającym w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zapraszamy Was
do bliższego zainteresowania się zasadami bezpieczeństwa, bo życie
i zdrowie są najważniejsze.

Katarzyna Osos
Wojewoda Lubuski

Kiedy dzwonię pod numer 112?
Wydarzył się
wypadek drogowy

Wybuchł
pożar

Potrzebna jest
taksówka

112

Ktoś nagle zemdlał,
stracił
świadomość

Ktoś złamał
nogę
Doszło do porażenia
prądem

Połącz linią sytuacje, w których należy zadzwonić pod alarmowy numer 112.
Za każdą prawidłową odp. policz punkt.
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Bezpiecznie w domu

Przekreśl obrazki z niewłaściwymi zachowaniami.
Za każdą prawidłową odp. policz punkt.
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Uważnie w drodze do szkoły

1. Nie przebiegaj przez jezdnię.
2. Przechodź przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych.
3. Jeśli nie ma chodnika, idź poboczem z lewej strony jezdni.
4. Zapinaj pasy w samochodzie.
5. Oglądaj widoki przez okno samochodu i autobusu.
6. Nie chodź do szkoły drogą na skróty przez miejsca,
w których nie ma ludzi.

O czym trzeba pamiętać w drodze do szkoły?
Podkreśl właściwe zachowania. Za każdą prawidłową odp. policz punkt.
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Wszędzie czai się
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START

Zagrać mogą 2-3 osoby. Potrzebujecie kostkę i pionki, którymi mogą być
np. guziki. Pionek na polach nieparzystych oznacza konieczność
odpowiedzi na pytanie lub wykonanie określonego ruchu. Jeśli odpowiesz
nieprawidłowo, kolejny uczestnik zyskuje dodatkowy rzut kostką.
Wygrywa ten, kto będzie pierwszy na mecie.
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zai się przygoda

Zadania
1. Jak brzmi europejski numer alarmowy?
3. Do kiedy dzieci podróżują samochodem
w fotelikach?
5. Jeszcze raz rzuć kostką.
7. Przeskocz na pole nr 13.
9. Co trzeba mieć na głowie podczas jazdy
rowerem?
11. Wróć na pole numer 1.
13. Opuszczasz kolejkę.
15. Czy można zjeżdżać po poręczy?
17. Komu możesz otworzyć drzwi, kiedy jesteś
sam w domu?
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Roztropnie w szkole

1. Jak zachowywać się na szkolnym korytarzu?
2. Jakich zasad przestrzegać w sali
gimnastycznej?
3. Jak poruszać się po schodach?
4. Czy nosić do szkoły dużo pieniędzy
i wartościowe rzeczy?
5. Komu zgłosić przypadek przemocy?

Odpowiedz na pytania.
Poproś dorosłego, aby za każdą prawidłową odpowiedź przyznał Ci punkt.
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Rozważnie na placu zabaw

1. Nie bierz

DYCZY od obcych.
SŁOIK

2. Nie GŁOSKA

z huśtawki.
CZAPKA

3. Nieznajomy

może być niebezpieczny.

4. Nie oddalaj się od HOPLA

zabaw.
CUKIEREK

5. Zawsze myj RĘ-

po powrocie do domu.
SERCE

Rozwiąż rebusy.
Za każde rozwiązanie policz po 1 punkcie.
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Ostrożnie na wakacjach

Wybierz przedmioty, które są potrzebne, aby zachować bezpieczeństwo.
Za każde prawidłowe połączenie policz punkt.
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Jestem bezpieczny, bo…

1. Znam alarmowy numer 112 i wiem,
kiedy z niego korzystać.
2. Nie wpuszczam nikogo obcego do domu.
3. Tłumacząc komuś drogę, nie wsiadam
do jego samochodu.
4. Sprzęt AGD używam w obecności dorosłych.
5. Nie bawię się ogniem.
6. Bawię się z psami, które znam.
7. Jeśli mam mniej niż 150 cm wysokości
podróżuję samochodem w foteliku lub na siedzisku.
8. Przez ulicę przechodzę tylko w miejscach
wyznaczonych, na zielonym świetle.
9. Noszę odblaski.
10. W szkole poruszam się spokojnie, zwłaszcza w sali
gimnastycznej słucham poleceń opiekunów.
Policz swoje wszystkie punkty, które zebrałeś podczas zabawy.
Jeśli uzyskałeś od 21 do 29 masz największe szanse być bezpiecznym
w domu, szkole, na placu zabaw i podczas wakacji.
Jeśli masz mniej punktów, poproś dorosłego, aby pomógł Ci poszerzyć
Twoją wiedzę na temat bezpieczeństwa.
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Codziennie jestem bezpieczny
Europejski numer alarmowy i zasady
bezpieczeństwa dla dzieci
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Zielona Góra
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
ul. Podgórna 7, pok. 143
65-057 Zielona Góra
tel. 068 45 27 144
fax 068 45 27 180
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.
W celu uzyskania informacji na temat Unii Europejskiej poza godzinami pracy
Punktu można korzystać ze specjalnej infolinii pod bezpłatnym numerem:
00 800 67 89 10 11.
europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl
www.europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl
www.facebook.com/EDZielonaGora
Publikacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej.
Graﬁka: Ala, 9 lat, SP nr 18 w Zielonej Górze.

