


Szanowni Nauczyciele, Drodzy Rodzice

 Oddajemy w Państwa ręce kolejną publikację o tematyce 
profilaktycznej. Niezależnie od wieku każdy potrzebuje wskazówek, jak 
chronić siebie lub swych bliskich przed czyhającymi zewsząd niebezpie-
czeństwami. Grupą docelową znów są najmłodsi, czyli uczniowie kl. I-IV, 
a pośrednio rodzice i nauczyciele jako przewodnicy na bardzo ważnej 
drodze o nazwie PROFILAKTYKA.

 Profilaktyka to zapobieganie występowaniu zjawisk niepożądanych, 
ryzykownych zarówno w życiu jednostki, jak i społecznym, to nie tylko 
przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia, ale także patologiom 
społecznym. Poprzez nauczanie właściwych zachowań, chcemy wypraco-
wywać nawyki, ułatwiające dzieciom funkcjonowanie w ich środowisku. 
Często zapominamy, że profilaktyka to działania mające na celu zapobie-
ganie pojawianiu się niekorzystnych zjawisk społecznych. Uczniowie muszą 
nauczyć się rozpoznawać takie zagrożenia, umieć reagować w niebezpiecznych 
sytuacjach, chronić się przed wirusem, sięgać po zdrową żywność, czerpać 
wartości i bezpieczeństwo ze swej rodziny.

 „Kolorowa profilaktyka II” to kolejne narzędzie do pracy nad 
odpowiednimi nawykami. Uczeń musi umieć funkcjonować wśród 
rówieśników, a także powinien wdrażać zasady bezpieczeństwa od 
początku edukacji szkolnej, by stosować je automatycznie.

 Życzymy czerpania przyjemności z tej nauki przekazywanej 
przez zabawę.
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COVID-19
Koronawirus, jak wiecie,
szybko rozprzestrzeniał się w świecie.
Środki ostrożności podjęto,
szkoły, parki, teatry zamknięto.

Kontakty ludzkie ograniczono,
ale choroby nie zniszczono.
ZOSTAŃ W DOMU! − wszędzie słychać,
to pierwszy warunek, by ją pokonać.

Trzymaj dystans, zamknij się w domu
i nie podawaj ręki nikomu!
Zasłoń nos i usta, nie prychaj na boki,
a pokonasz koronawirusa bez zwłoki.

30 sekund rączki starannie myj…
Odległość od kolegów zachowuj!
Twarzy i czoła nie dotykaj
i intruza w mig pokonaj.

Naukowcy i lekarze, całe ludzkie plemię
myślą, jak zakończyć światową pandemię.
Cała ludzkość, wszystko, co się rusza,
ma już serdecznie dość koronawirusa.

    ***
Koronawirus niech prędko znika, 
bo nie lubimy tego szkodnika.
Myjemy rączki, buzie zasłaniamy, 
o higienę szczególnie dbamy.
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NUMER ALARMOWY 112

Jeden, jeden, dwa (112) −
każde dziecko numer ten zna.
Pogotowie, policja, straż −
dzwonisz, mówisz i masz.

Kiedy w domu pali się, po STRAŻ dzwoń!
Życie swoje i innych chroń.
Bądź odważny! Nie bój się!
Ze 112 szybko połącz się.

Numer 112 jest bardzo ważny.
Musi go znać prawie każdy.
Zna go ten, kto pomocy potrzebuje
i ten go zna, kto innych ratuje.
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ZDROWE ODŻYWIANIE

Marchewki i cytrynki, jabłuszka i malinki…
To są same witaminki.
Jeśli swe zdrowie zachować chcesz,
każdego dnia po nie sięgaj i chętnie je bierz.
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MAGICZNE SŁOWA

Magiczne słowa dobrze znasz?
A jak często ich używasz?
Dzień dobry, proszę, przepraszam, dziękuję... 
− znam, pamiętam i zawsze stosuję.

Pamiętaj!
Magiczne słowa są zawsze na czasie.
Z nimi jest się cool!
Każdy przecież wie,
że nie wolno ich wstydzić się!
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DOBRE WYCHOWANIE

Dobre wychowanie zawsze jest w modzie.
Pozwala żyć ludziom w idealnej zgodzie.

Dzień dobry − zawołaj na powitanie.
Do widzenia − odpowiedz na pożegnanie.
Proszę − głośno powiedz, gdy czegoś potrzebujesz.
Przepraszam – szepnij, jeśli coś zepsujesz.

Mów często te słowa zaczarowane,
bo tak robi dziecko dobrze wychowane.
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SAMOCHWAŁA

Była sobie śliczna Ania,
lecz niezbyt dobrze wychowana.

Wszystkich z góry traktowała
i ciągle się przechwalała.

Bawić się z nikim nie chciała,
więc sama czas spędzała.

Gdy podrosła nasza Ania,
samotności smak poznała.

Nieszczęśliwa Anna była,
bo tak często przecież bywa:
Jeśli cenisz tylko siebie,
nikt nie zadba o ciebie.
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RODZINA

Jeśli szukacie skarbów na tym świecie,
najcenniejsze w RODZINIE znajdziecie.
W rodzinie szczęście, miłość, 
bezpieczeństwo mamy,
wzajemnie siebie wspieramy 
i sobie pomagamy.



str. 18

NAŁOGI

Świat jest cudowny, me drogie dziecię,
ale pamiętaj, że moc niebezpieczeństw kryje.
Są ludzie, rzeczy i zjawiska na świecie,
które potrafią zniszczyć zdrowie, odebrać życie.

Unikaj nałogów, 
o zdrowie dbaj.
Przyszłość ciepłymi kolorami maluj 
i innym dobry przykład podaruj.
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UCZUCIA

Na niebie ktoś tęczę namalował,
każdy jej kolor uczuciem nazwał.

Radość, miłość i dobroć razem stały,
Smutkowi, pogardzie i złości się przeciwstawiały.
Chciały, by w życiu zgoda królowała,
ludziom mądrość i pokój dawała.
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PRZYJAŹŃ

Przyjaźń to szlachetna więź łącząca ludzi,
która wzajemne zaufanie i serdeczność budzi.

Przyjaźń przetrwa dobre i złe chwile.
Z przyjacielem czas spędzisz milej.

Gdy ktoś jest w smutku lub biedzie,
wtedy przyjaciel go nie zawiedzie.

Jeśli prawdziwego przyjaciela masz,
w życiu sobie zawsze radę dasz.

Twój przyjaciel pomocny i szczery
pokona z tobą wszystkie bariery.

Troski i problemy razem rozwiążecie!
Może i cały świat zwojujecie?!
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GODNOŚĆ

Godność człowieka to wartość wrodzona,
szacunkiem do innych bywa mierzona.

Godność to poczucie własnej wartości.
Nikomu nie wolno odbierać godności!
 
„Nie czyń nikomu, co tobie niemiłe” −
przysłowie to jest bardzo prawdziwe.

Szanuj człowieka i to, co posiada.
Nie śmiej się z nikogo, bo to wielka wada!
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TOLERANCJA

Tolerancja, to nie moja, lecz czyjaś racja:
odmienne zdanie, inne ubranie − akceptuję,
zła i czyjejś krzywdy − nie toleruję.

Pod każdą jej literą ważna wartość się kryje:
T – troska
O – opieka
L – lojalność
E – empatia
R – równość
A – akceptacja
N – nadzieja
C – czułość
J – jedność
A – aprobata.
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ASERTYWNOŚĆ

Bohaterowie prawdziwi mówią „nie” 
w niezręcznej chwili.

Jeśli ktoś cię namawia do złego,
stanowcze „nie” rzuć do niego.
 
Groźnym nałogom zawsze mów „nie”,
a od nich nie uzależnisz się.

Przed narkotykiem ochronisz się,
jeśli powiesz „nie”, kiedy ktoś nim częstuje cię.

Dziś powiesz „nie”, 
a kiedyś ktoś doceni cię.

Ten, kto... używki stosuje,
zdrowie straci i życie zmarnuje.
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DZIECI O PROFILAKTYCE

O RODZINIE
Tylko mama i mój tata są ostoją mego świata!

Kocham mamę, no i brata.
Z tatą zwiedzam krańce świata,
Z mamą piorę i gotuję, ciągle sprzątam i prasuję.
Z siostrą stale dokazuję, płatam figle i harcuję.

Babcia, dziadziuś dużo wiedzą, o historii opowiedzą.
Wnukom bajkę przeczytają i piosenkę zaśpiewają.
Kochaj dziadków, babcie swoje,
gdyż na co dzień dużo wnoszą w życie twoje.

        Lena
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O NAŁOGACH
Drodzy moi przyjaciele!
Każdy z nas wie o tym,
że alkohol i papierosy
bardziej szkodzą niż osy.

Mózgi nasze zatruwają,
ciała prawie nam fruwają.
To pozory, że przyjemnie −
powiem szczerze, życie jest inne.

To jest świństwo, dziś krzyczymy!

Lepiej czytać, pisać wiersze,
myśli miewać trochę szczersze.
Swej sąsiadce rękę podać,
czyjąś zgubę komuś oddać.

Przepraszam, proszę i dziękuję −
każdemu z Was do głowy wbiję!
Podstawowe to są słowa,
wszędzie, zawsze o tym mowa.

Wołajmy głośno i wyraźnie:
Precz alkohol! Precz używki!!!
Bez nich daję wam słowo,
będzie bardziej kolorowo!

    Patryk
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   ***

Gdy ktoś do palenia papierosów cię zmusza,

hasłem „cienias” honor ci odbiera,

powiedz mu, że cię to nie wzrusza,

nie interesuje i nie rusza.

              Jakub

   ***

Smutne jest życie palacza:

starzeje się szybko i życie swe skraca.

Brzydką ma skórę, paznokcie i włosy

w nikotynowym życiu ma ze zdrowiem kłopoty.

Kaszle okropnie i źle się czuje.

Umiera powoli – sam na to pracuje,

bo ta nikotyna to na życie kosa,

więc radzę ci palaczu, rzuć papierosa!

Nie bądź leniem, rzuć palenie!

Im dłużej palisz, tym krócej żyjesz.

I nie wiesz nawet, kiedy się zabijesz.

       Nikodem

Kaszel
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