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Oddajemy w Państwa ręce wyjątkową publikację, prze-

znaczoną dla uczniów klas I–III oraz przedszkolaków. Jej pod-

stawowym celem jest wyrobienie u dzieci ważnych nawyków.

Ta niezwykła kolorowanka stanowi swego rodzaj ukłon 

w stronę najmłodszych Polaków. Posługując się nią, realizu-

jemy idee oraz cele wdrażania dzieci do świata profilaktyki. 

Dziecko poznaje świat wolny od przemocy, uczy się świado-

mego uczestnictwa w życiu społecznym oraz poznaje prawo 

i instytucje dbające o jego bezpieczeństwo. 

Mamy nadzieję, że ta kolorowanka będzie albo wspa-

niałym preludium, albo narzędziem podsumowań ciekawych 

rozmów z dziećmi i zajęć na temat szacunku do człowieka oraz 

otaczającej nas przyrody, bezpiecznych numerów alarmowych, 

a także licznych zagrożeń, które czyhają na każdego w codzien-

nym życiu. 

Życzymy wspaniałej zabawy i owocnej pracy.
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Temat zajęć

BEZPIECZEŃSTWO  

NA DRODZE

Każde dziecko wie,

że rozejrzeć się musi − 

w lewo, w prawo, w lewo,

a wtedy przez drogę,

maszeruje śmiało.





Temat zajęć

ZDROWE ODŻYWIANIE

Skacze jabłko, skacze gruszka,

Zjedz mnie – prosi też pietruszka.

I buraczek nasz czerwony,

chce przez dzieci być zjedzony.





Temat zajęć

ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE

Ważne słowa i wyrażenia
Dzień dobry, 
Do widzenia,

Proszę, 
Dziękuję,

Przepraszam.

Kto ich nie zna, ten powtarza.





Temat zajęć

GRY KOMPUTEROWE

Każde dziecko lubi czasem,

na smartfonie grać z zapałem.

A tymczasem 

książki, zabawki

i gry z kolegami,

są lepsze,

niż gry z androidami.





Temat zajęć

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Gdy ktoś prosi o twój adres,

twój telefon lub nazwisko −

pamiętaj −

przez Internet nie podawaj!

To może być oszustwo!

Powiedz tacie, powiedz mamie,

A nic złego się nie stanie.





Temat zajęć

PRZEZWISKA

Wie to Kasia, wie to Grześ,

że przezwiska brzydka rzecz.





Temat zajęć

NIEZNAJOMY

Każdy mądry człowiek wie, 

że drzwi obcym nie otwiera się.

Gdy zatem w domu jesteś sam,

zamknij dom na spusty dwa.





Temat zajęć

PRZYJMOWANIE  

OD OBCYCH SŁODYCZY

Słodycze wszyscy lubimy,

chętnie na nie się skusimy,

lecz bezpieczni będziemy, 

gdy od obcych ich nie przyjmiemy.





Temat zajęć

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA

Razem pięknie się bawimy,

gdy bójkami się brzydzimy. 

Czas wszystkim miło płynie,

podczas zabawy na trampolinie.





Temat zajęć

NUMERY ALARMOWE

Każdy smyk dobrze wie, 

gdzie o pomoc trzeba zwrócić się:

999 Pogotowie wzywam

997 Policja przybywa

998 Straż pożarna śmiga





Cały zeszyt, jak i jego poszczególne części 

są przeznaczone do wielokrotnego kopiowania 

– po wcześniejszym uzgodnieniu z autorami. 
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