
Szanowni Państwo!
	 Przekazujemy	materiał	profilaktyczno	–	prewencyjny	w	for-
mie	animacji	komputerowych,	wraz	z	krótkim	opisem	ich	wyko-
rzystania,	podczas	zajęć	prowadzonych	z	dziećmi.	
	 Jak	wynika	z	naszych	doświadczeń	i	statystyk	policyjnych,	co-
raz	młodsze	dzieci	stają	się	ofiarami	różnych	wypadków	i	prze-
stępstw.	 Sprawcami	 są	 nie	 tylko	 dorośli,	 ale	 także	 one	 same.	
W	wielu	 przypadkach	 można	 byłoby	 im	 zapobiec,	 gdyby	 nasze	
dzieci	wiedziały	jak	należy	zachować	się	w	różnych	sytuacjach.	
Dlatego	też	wspólnie	z	Politechniką	Radomską	stworzyliśmy	mate-
riał	profilaktyczny	skierowany	do	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	
i	wczesnoszkolnym	(klas	I-II),	który	mamy	nadzieję,	że	przyczyni	
się	do	poprawy	bezpieczeństwa	dzieci.	
	 Treści	w	nim	zawarte	dotyczą	bezpiecznej	zabawy	w	domu,	pod-
czas	wypoczynku	i	kontaktów	z	obcymi.	Scenariusze	zajęć	zakłada-
ją	wykorzystanie	jednej	lub	kilku	animacji	powiązanych	tematycz-
nie.	Wskazano	w	nich	cel	główny,	założenia	organizacyjne,	metodę	
i	 określono	przebieg	zajęć.	Omówione	zostały	 istniejące	niebezpie-
czeństwa	i	zagrożenia	oraz	przedstawiono	bezpieczne	zachowania.	
	 Całość	materiału	przygotowano	z	myślą	o	funkcjonariuszach	
Policji,	którzy	w	szkołach	i	przedszkolach,	prowadzą	pogadanki	
na	temat	bezpieczeństwa	dzieci	w	domu,	szkole,	na	podwórku	czy	
podczas	wypoczynku.	
	 Zaprezentowanie	spotów	filmowych	 i	krótki	komentarz	poli-
cjanta	przewidziano	jako	część	lekcji	prowadzonej	przez	nauczy-
ciela,	co	niewątpliwie	urozmaici	przebieg	zajęć.					
	 Mamy	nadzieję,	że	przygotowany	przez	nas	materiał	pozwoli	
na	przekazanie	wiedzy	i	uświadomienie	dzieciom,	poprzez	wspól-
ną	zabawę	zagrożeń	jakie	mogą	wynikać	z	ich	nieprzemyślanych	
zachowań.

Zespół do spraw nieletnich i patologii społecznych
Wydziału Prewencji

Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
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Kolejność animacji na płycie:

BeZPiecZna ZaBaWa W domu
1.	Nie	zostawiaj	klucza	pod	wycieraczką.
2.	Nie	baw	się	w	pobliżu	ulicy.
3.	Nie	baw	się	na	dachach,	wykopach,	ruinach.
4.	Nie	baw	się	prądem,	kuchenką	gazową.
5.	Nie	wchodź	na	pracujące	maszyny	gospodarcze.
6.	Nie	uczestnicz	w	pracach	polowych	bez	nadzoru.
7.	Nie	noś	klucza	na	szyi.

BeZPiecZna ZaBaWa PodcZaS WYPocZYnKu
8.	Nie	niszcz	przyrody.
9.	Nie	zjeżdżaj	na	sankach	na	ulicę.
10.	Nie	rozpalaj	ogniska	w	lesie.
11.	Nie	baw	się	na	torach	kolejowych.
12.	Nie	baw	się	na	zamarzniętym	jeziorze.
13.	Nie	kąp	się	w	miejscach	niedozwolonych.
14.	Nie	znęcaj	się	nad	zwierzętami.

KonTaKT Z oBcYm
15.	Nie	wsiadaj	do	samochodu	z	nieznajomym.
16.	Nie	przyjmuj	prezentów	od	nieznajomych.
17.	Nie	dawaj	klucza	obcym.
18.	Nie	rozmawiaj	przez	Internet	z	nieznajomym.
19.	Nie	otwieraj	drzwi	nieznajomemu.
20.	Nie	wychylaj	się	przez	okno.
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 Scenariusz zajęć 
 z wykorzystaniem animacji  nr 1, 7, 17
TemaT: BeZPiecZna  ZaBaWa
- nie ZoSTaWiaJ KLucZa Pod WYcieRacZKĄ
- nie noŚ KLucZa na SZYi 
- nie daWaJ KLucZa oBcYm

cel zajęć: 
	 Celem	zajęć	jest	uświadomienie	dzieciom	za-
grożeń	 jakie	 niesie	 za	 sobą	 zostawanie	 samemu	
w	domu	i	dysponowanie	kluczem	od	mieszkania.
	 W	scenariuszu	zajęć	umieszczone	zostały	3	scen-
ki	 sytuacyjne,	 których	 tematyka	 jest	 zbliżona	 i	 do-
tyczy	 tego	 samego	 zagadnienia,	 pomimo	 że	 jedna	
z	nich	 znajduje	 się	 w	 innym	 bloku	 tematycznym	 –	
Kontakt	z	obcym.	Animacje	odwołują	się	do	problemu	związane-
go	z	posiadaniem	klucza	do	domu	i	jego	dysponowaniem	podczas	
nieobecności	opiekunów.		

1. Założenia organizacyjne:
a. uczestnicy:	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	i	wczesnosz-

kolnym	(klasy	I	–	II	szkoły	podstawowej).
b. miejsce szkolenia:	sala	dostosowana	do	korzystania	ze	

sprzętu	audiowizualnego.
c. czas trwania: 15	min.

2. metoda zajęć:  
Pogadanka	interaktywna,	rozmowa.

3. Pomoce dydaktyczne:  
Animacja	komputerowa,	tablica,	kolorowa	kreda.

4. Przebieg zajęć: 
	 Zajęcia	rozpoczynamy	od	prezentacji	animacji	pod	tytułem	„Nie	
noś	klucza	na	szyi”,	„Nie	zostawiaj	klucza	pod	wycieraczką”,	„Nie	
dawaj	klucza	obcym”,	które	są	materiałem	wyjściowym	do	dyskusji.
Możemy	posłużyć	się	zagadką,	np.:	
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Co	zamyka	i	otwiera	zamki?		(klucz)		

Następnie	przechodzimy	do	rozmowy	z	dziećmi.	Zadajemy	pytania	np.:
Gdzie	schował	klucz	chłopiec?
Czy	to	był	dobry	pomysł?
Co	byście	zrobili	na	jego	miejscu?
Co	innego	mogło	się	stać	z	kluczem?
Gdzie	schowała	klucz	dziewczynka?
Kto	przyszedł	do	dziewczynki?
Jakie	były	zamiary	klauna?
Co	zrobił	klaun	z	kluczem	dziewczynki?

Podczas	 rozmowy	w	zależności	od	wieku	dzieci,	należy	dosto-
sować	sposób	przekazania	treści	dotyczących	zostawania	samemu	
w	domu	i	dysponowania	kluczem	do	mieszkania.	Młodsze	dzieci	
w	wieku	przedszkolnym	zazwyczaj	nie	zostają	same	w	domu	i	nie	
noszą	przy	sobie	klucza,	niemniej	jednak	już	od	najmłodszych	lat	
należy	im	mówić,	że	nie	powinny	nosić	klucza	na	szyi,	czy	zostawiać	
go	pod	wycieraczką.	Starsze	dzieci	np.	8-latki	dość	często	wracają	
ze	szkoły	do	domu,	w	którym	nikogo	nie	ma,	bo	rodzice	są	w	pracy	
i	 co	 się	 z	 tym	 wiąże	 posiadają	 przy	 sobie	 klucze	 do	 mieszkania.	
Dlatego	omawiając	tą	tematykę	należy	zwrócić	uwagę,	zarówno	na	

możliwość	 zgubienia	 kluczy,	 jak	 również	 ich	 kradzie-
ży,	 a	co	 się	 z	tym	 wiąże	 braku	 możliwości	 wejścia	 do	

domu,	czy	np.	obligatoryjnej	wymiany	zamków.	
Szczególnie	ważne	jest,	aby	uświadomić	dzie-
ciom,	które	z	konieczności	muszą	po	przyjściu	
ze	szkoły	zorganizować	sobie	czas	do	powro-

tu	 rodziców	 z	 pracy,	 że	 biegając	 po	 podwórku	
bardzo	 szybko	 i	 niepostrzeżenie	 mogą	 zgu-
bić	klucz	nie	wiedząc	kiedy	i	w	jaki	sposób.	
Nie	najlepszym	rozwiązaniem	jest	również	
pozostawianie	 klucza	 pod	 wycieraczką,	
ponieważ	 ktoś	 może	 go	 stamtąd	 zabrać	 i	

niepostrzeżenie,	kiedy	dzieci	się	będą	bawi-
ły	poza	domem,	wejść	i	wynieść	wartościowe	rzeczy	
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z	mieszkania.	Najrozsądniej	 jest	schować	klucz	do	zasuwanej	na	
zamek	błyskawiczny	kieszonki	lub	zostawić	u	zaprzyjaźnionego	są-
siada.	 W	 przypadku	 gdy	 klucz	 zostanie	 zgubiony	 lub	 skradziony,	
należy	o	tym	niezwłocznie	powiadomić	rodziców.	

Szczególną	uwagę	dzieci	zwracamy	na	podstawowe	zasady	bez-
pieczeństwa,	tj.:	

•	 pod	żadnym	pozorem	nie	wolno	udzielać	informacji,	gdzie	
mieszkamy	(ulica,	nr	domu,	nr	mieszkania),	jeśli	ktoś	obcy	
pyta	nas	o	to,	odpowiadamy,	że	nie	pamiętamy,	ale	tata	zaraz	
przyjdzie,	to	będzie	go	można	zapytać,

•	 nigdy	nie	mówimy	o	pieniądzach	i	innych	cennych	rzeczach,	
które	są	w	domu,	

•	 nigdy	nie	mówimy,	że	jesteśmy	sami	w	domu,
•	 nie	mówimy,	że	mamy	przy	sobie	klucz	od	domu.

Na	koniec	zadajemy	pytanie:	Co	robimy	z	kluczem	podczas	nie-
obecności	rodziców?	Spontaniczne	odpowiedzi	dzieci	uporządko-
wujemy	i	podsumowujemy	temat.
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 Scenariusz zajęć  
 z wykorzystaniem animacji nr 2
TemaT: BeZPiecZna ZaBaWa  
– nie BaW SiĘ W PoBLiŻu uLicY 

cel zajęć: 
	 Celem	zajęć	jest	uświadomienie	dzieciom	zagrożeń,	jakie	nio-
są	za	sobą	beztroskie	zabawy	w	pobliżu	ulicy	oraz	nauczenie	ich	
bezpiecznego	przejścia	przez	jezdnię.

1. Założenia organizacyjne:
a. uczestnicy: dzieci	w	wieku	przedszkolnym	i	wczesnosz-

kolnym	(klasy	I	–	II	szkoły	podstawowej).
b. miejsce szkolenia:	sala	dostosowana	do	korzystania	ze	

sprzętu	audiowizualnego.
c. czas trwania:		45	min.

2. metoda zajęć: 
Pogadanka	interaktywna,	rozmowa.

3. Pomoce dydaktyczne: 
Animacja	komputerowa,	tablica,	kreda	kolorowa.

4. Przebieg zajęć:
Na	wstępie	zapoznajemy	dzieci	z	pojęciami:	 jezdnia,	pobocze,	

chodnik,	znaki	drogowe,	pasy	na	przejściu	dla	pieszych,	sygnaliza-
cja	świetlna	oraz	kierunkami	ruchu	(na	lewo,	na	prawo,	na	wprost,	
do	tyłu,	itp.	–	dotyczy	dzieci	w	wieku	przedszkolnym).

Następnie	wspólnie	oglądamy	animację	pod	tytułem	„Nie	baw	
się	w	pobliżu	ulicy”.	Jest	ona	materiałem	wyjściowym	do	dyskusji.	
Po	zakończeniu	przechodzimy	do	rozmowy	z	dziećmi.	Zadajemy	
pytania,	np.:

Co	robił	chłopiec	stojący	obok	świateł?
Czy	można	bawić	się	przyciskiem	do	zmiany	światła	w	sygnali-
zacji	świetlnej	ustawionej	na	przejściu	dla	pieszych?
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Co	chłopiec	powinien	zrobić	jeżeli	chciał	przejść	przez	jezdnię?
Czy	można	się	bawić	w	pobliżu	ulicy,	np.	grać	w	badbingtona	
tak	jak	dziewczynki	na	filmie?
Gdzie	powinny	grać	dziewczynki?
Co	zrobił	chłopiec,	który	bawił	się	piłką	w	pobliżu	ulicy?
Czy	to	co	się	stało	stanowiło	zagrożenie	dla	chłopca	i	dla	osoby,	
która	prowadziła	samochód?	Wyjaśnij	dlaczego?	
Gdzie	chłopiec	powinien	grać	w	piłkę?

	 W	trakcie	rozmowy	staramy	się	uświadomić	dzieciom,	że	ulica	
i	teren	obok	to	nie	jest	najlepsze	miejsce	do	zabawy.	Bezpiecznie	
można	się	bawić	na	placach	zabaw.	Niedopuszczalne	 jest	zacho-
wanie,	które	zobaczyli	na	filmie.	Zwracamy	uwagę,	że	zawsze	jeśli	
znajdziemy	 się	 na	 jezdni	 musimy	 zachować	 szczególną	 ostroż-
ność.	Przypominamy	jakie	są	zasady	przejścia	przez	ulicę.	W	tym	
celu	 dla	 urozmaicenia	 pogadanki	 można	 	 wykorzystać	 wiersz		
E.J.	Frączaków:

Kto	zamierza	przejść	ulicę	
musi	poznać	tajemnicę:

Na	chodniku	przystań	bokiem.
Popatrz	w	lewo	bystrym	okiem.	
Skieruj	w	prawo	wzrok	sokoli.
Znów	na	lewo	spójrz	powoli.

Jezdnia	wolna	–	więc	swobodnie
mogą	przez	nią	przejść	przechodnie.

Mówiąc	o	przejściu	przez	jezdnię	wskazujmy	gdzie	powinniśmy	
przez	nią	przechodzić,	tj.:	

•	 na	przejściach	dla	pieszych	oznaczonych	specjalnym	znakiem,
•	 na	przejściach,	na	których	namalowane	są	białe,	poprzeczne	

pasy	zwane	„zebrą”,	
•	 na	przejściach	z	sygnalizacją	świetlną.

Nawiązując	do	sygnalizacji	świetlnej	zadajemy	dzieciom	zagadkę:
Kiedy	można	przejść	na	drugą	stronę	ulicy?	
Kiedy	światło	jest	......................	(zielone)
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Powtarzamy	kolory	jakich	używa	się	w	sygnalizacji	świetlnej	i	po-
kazujemy	lub	rysujemy	na	tablicy,	jak	wyglądają	sygnalizatory.

Sygnalizacja	świetlna	do	kierowania	ruchem	używa	świateł	o	ko-
lorach:	czerwony,	żółty	i	zielony,	zaś	sygnalizacja	dla	pieszych	uży-
wa	świateł:	czerwonego	i	zielonego.

Sygnalizator z sygnałami do kierowania ruchem

Sygnał	Czerwony	-	zakaz	wjazdu	na	skrzyżowanie.
Sygnał	Żółty	-	uwaga
Sygnał	Zielony	-	zezwala	kierującemu	na	wjazd	na	
skrzyżowanie

Sygnalizator z sygnałami tylko dla pieszych

Sygnał	Czerwony	-	stój
Sygnał	Zielony	-	idź

W	celu	lepszego	zapoznania	się	z	zasadami	dotyczącymi	przechodze-
nia	przez	jezdnię,	wskazujemy,	czego	nie	wolno	robić	pieszemu,	tj.:

•	 wchodzić	na	jezdnię	bezpośrednio	przed	nadjeżdżającym	
pojazdem	(nawet	na	przejściu	dla	pieszych),	

•	 wchodzić	na	jezdnię	zza	pojazdu	lub	przeszkody	ogranicza-
jącej	widoczność	drogi,

•	 przechodzić	przez	jezdnię	w	miejscu	ograniczonej	widocz-
ności	lub	w	pobliżu	takiego	miejsca,	(np.	na	zakrętach,	
wierzchołkach	wzniesień),

•	 przebiegać	przez	jezdnię	(nawet	w	miejscach	wyznaczonych	
dla	pieszych),

•	 zatrzymywać	się	na	jezdni	lub	bez	uzasadnionej	przyczyny	
zwalniać	kroku	podczas	przechodzenia	przez	ulicę,	

•	 przechodzić	przez	jezdnię	w	miejscach,	w	których	umiesz-
czone	są	urządzenia	zabezpieczające	(np.	barierki,	łańcu-
chy	oddzielające	drogę	dla	pieszych	lub	chodnik	od	jezdni,	
nawet	jeśli	są	po	drugiej	stronie	drogi).
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Możemy	także,	zwłaszcza	gdy	rozmawiamy	ze	starszymi	dzieć-
mi	omówić	znaki	drogowe	z	jakimi	dzieci	mogą	się	spotkać	pod-
czas	przechodzenia	przez	jezdnię,	tj.:	

Znaki ostrzegawcze

Przejście dla pieszych 
Ostrzega	o	zbliżaniu	się	do	przejścia	dla	pieszych.

uwaga dzieci 
Ostrzega	o	miejscu	na	drodze	często	uczęszczanym	
przez	dzieci.	Znak	ten	ustawiany	jest	w	sąsiedztwie	
szkół,	przedszkoli	itp.	Kierujący	pojazdem,	widząc	
ten	znak,	powinien	zachować	szczególną	ostrożność.

Sygnały świetlne 
Ostrzega	o	zbliżaniu	się	do	miejsca,	w	którym	ruch	
drogowy	jest	kierowany	za	pomocą	sygnalizacji	
świetlnej,	która	może	nie	być	widoczna	zawczasu.

Znaki  informacyjne

T-27 (agatka). 
Tabliczka	wskazująca,	że	przejście	dla	pieszych	jest	
szczególnie	uczęszczane	przez	dzieci.
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miejsce przejścia dla pieszych. 
Informuje	o	miejscu	przeznaczonym	do	przecho-
dzenia	pieszych	przez	jezdnię	bądź	torowisko.	
Powierzchnia	przejścia	dla	pieszych	może	być	ozna-
czona	poziomym	znakiem	drogowym.	Przejście	dla	
pieszych	lub	dwiema	liniami	w	poprzek	jezdni.	Na	
obszarze	zabudowanym	razem	z	tym	znakiem	może	
występować	tabliczka	dodatkowa	Agatka.

Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.	
Oznacza	miejsce	przeznaczone	do	przechodzenia	
pieszych	oraz	przejeżdżania	rowerzystów	przez	jezdnię.	
Na	obszarze	zabudowanym,	razem	z	tym	znakiem	
może	występować	tabliczka	dodatkowa	Agatka.

Znaki  zakazu

Zakaz ruchu pieszych. 
Znak	ten	oznacza,	iż	droga	jest	zamknięta	dla	
pieszych.

Znaki  nakazu

droga dla pieszych 
Wskazuje	drogę	przeznaczoną	tylko	dla	pieszych,	
z	której	są	oni	zobowiązani	korzystać.

Koniec drogi dla pieszych 
Oznacza	koniec	drogi	przeznaczonej	tylko	dla	
pieszych.
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Na	 koniec	 musimy	 krótko	 podsumować	 zajęcia,	 angażując	 do	
tego	dzieci.	Zadajemy	pytania:

Po	co	mamy	sygnalizację	świetlną?
Jakie	kolory	używane	są	w	sygnalizacji	świetlnej?	
Co	one	oznaczają?
Czy	 idąc	do	 szkoły	 lub	przedszkola	przechodzicie	na	pasach	
z	sygnalizacją	świetlną?
W	jaki	sposób	bezpiecznie	przechodzimy	przez	jezdnię?
Do	czego	służą	znaki	drogowe?
Czy	można	się	bawić	obok	lub	na	ulicy?	
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 Scenariusz zajęć 
 z wykorzystaniem animacji nr 3
TemaT: BeZPiecZna ZaBaWa 
– nie BaW SiĘ na dacHacH, WYKoPacH, RuinacH.

cel zajęć:	
	 Celem	zajęć	jest	uświadomienie	dzieciom	dlaczego	nie	należy	
bawić	na	dachach,	w	wykopach	i	ruinach.

1. Założenia organizacyjne:
a. uczestnicy:	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	i	wczesnosz-

kolnym	(klasy	I	–	II	szkoły	podstawowej).
b. miejsce szkolenia:	sala	dostosowana	do	korzystania	ze	

sprzętu	audiowizualnego.
c. czas trwania:	15	min.

2. metoda zajęć: 
Pogadanka	interaktywna,	rozmowa.

3. Pomoce dydaktyczne: 
Animacja	komputerowa,	tablica,	kolorowa	kreda.

4. Przebieg zajęć:
Zajęcia	 rozpoczynamy	 od	 prezentacji	 animacji	 pod	 tytułem	

„Nie	baw	się	na	dachach,	wykopach,	ruinach	”,	która	jest	materia-
łem	wyjściowym	do	dyskusji.	Następnie	przechodzimy	do	rozmowy	
z	dziećmi.	Zadajemy	pytania:

Gdzie	bawił	się	chłopiec?
Co	robił	chłopiec?
Czy	jego	zachowanie	było	bezpieczne?

Podczas	 rozmowy	 staramy	 się	 naprowadzić	 dzieci	 zarówno	 na	
zagrożenia	 jakie	niesie	za	 sobą	zabawa	na	budowie,	w	głębokich	
wykopach,	na	dachach	budynków	czy	w	ruinach,	typu	upadek,	ska-
leczenia,	złamania,	jak	również	na	niebezpieczeństwo	wynikające	
z	odkrycia	 różnych	przedmiotów,	które	często	zakopane	w	ziemi	
wychodzą	na	powierzchnię.	 	Mogą	to	być	niewypały,	których	pod	
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żadnym	pozorem	nie	należy	dotykać,	czy	też	się	nimi	bawić.	Przy-
pominamy,	że	konieczne	jest	jak	najszybsze	powiedzenie	o	tym	ko-
muś	dorosłemu.		

W	celu	urozmaicenia	zajęć	możemy	posłużyć	się	wierszykiem:

Budowa	to	nie	plac	zabaw,
gdzie	można	bawić	się	bez	obaw,

tam	żurawie	i	dźwigi,
rozmawiają	na	migi,

a	Ty	nie	znasz	ich	języka,
nie	wiesz	kiedy	trzeba	zmykać,

żeby	cegła	lub	dachówka
nie	zraniła	Twojej	główki.

	
Możemy	 także	 zaproponować	

dzieciom	 krótką	 zabawę	 wykorzy-
stując	 tablicę	 i	kolorową	kredę.	Wy-
pisujemy	 na	 tablicy	 różne	 miejsca,	
tj.:	budowa,	podwórko,	boisko,	brzeg	
zbiornika	wodnego,	plac	zabaw,	uli-
ca,	dach	bloku	mieszkalnego,	 ruiny,	
itp.	 Następnie	 z	 podanych	 miejsc		
dzieci	będą	miały	za	zadanie	wybrać	
te,	na	których	można	się	bezpiecznie	bawić	 i	 te	gdzie	nie	wolno	
się	bawić.	Wspólnie	układamy	hasła	ostrzegające	przed	niebezpie-
czeństwem,	np.:	

Budowa	to	nie	plac	zabaw	dla	dzieci.	
Wchodzenie	na	ruiny	grozi	wypadkiem.	
Z	każdego	dachu	budynku	mieszkalnego	mnożna	szybko	i	nie-
postrzeżenie	spaść.

Na	koniec	zadajemy	całej	grupie	pytanie:	
Gdzie	nie	wolno	się	bawić?	
Dlaczego	nie	należy	się	bawić	w	tych	miejscach?	
Spontaniczne	odpowiedzi	dzieci	uporządkowujemy	i	podsumo-

wujemy	temat.
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 Scenariusz zajęć  
 z wykorzystaniem animacji nr 4, 19, 20
TemaT:  BeZPiecZna  ZaBaWa  
- nie  BaW  SiĘ  PRĄdem,  KucHenKĄ  GaZoWĄ
- nie  oTWieRaJ  dRZWi  nieZnaJomemu  
- nie  WYcHYLaJ  SiĘ  PRZeZ  oKno   

cel zajęć: 
	 Celem	zajęć	 jest	uświadomienie	dzieciom	za-
grożeń,	jakie	niesie	za	sobą	przebywanie	w	domu	
bez	opieki	dorosłych.
	 W	 scenariuszu	 zajęć	 umieszczone	 zostały	
3	scenki	sytuacyjne,	których	tematyka	jest	zbliżo-
na	i	dotyczy	tego	samego	zagadnienia,	pomimo	że	
jedna	z	nich	została	umieszczona	w	innym	bloku	
tematycznym	–	Kontakt	z	obcym.	Animacje	odwo-
łują	się	do	problemu	związanego	z		zachowaniem	
dzieci	podczas	nieobecności	opiekunów	w	domu.		

1. Założenia organizacyjne:
a. uczestnicy:	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	i	wczesnosz-

kolnym	(klasy	I	–	II	szkoły	podstawowej).
b. miejsce szkolenia:	sala	dostosowana	do	korzystania	ze	

sprzętu	audiowizualnego.
c. czas trwania:	30	min.

2. metoda zajęć: 
Pogadanka	interaktywna,	rozmowa.

3. Pomoce dydaktyczne: 
Animacja	komputerowa,	tablica,	kreda	kolorowa.

4. Przebieg zajęć:
Zajęcia	 rozpoczynamy	 od	 prezentacji	 animacji	 pod	 tytułem	

„Nie	baw	się	prądem,	kuchenką	gazową”	„Nie	wychylaj	się	przez	
okno”,	„Nie	otwieraj	drzwi	nieznajomemu”,	które	są	materiałem	
wyjściowym	do	dyskusji.	
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Następnie	przechodzimy	do	rozmowy	z	dziećmi.	Zadajemy	pytania	np.:
Co	robił	chłopiec,	który	był	sam	w	domu?
Czy	to	był	dobry	pomysł,	żeby	bawić	się	wodą,	gazem	czy	prądem?
Co	się	stało	przez	nieuwagę	chłopca?
Co	jeszcze	mogło	się	stać,	czy	chłopiec	mógł	sobie	zrobić	krzywdę?
Czy	chłopiec	powinien	wychylać	się	przez	okno?
Co	się	stało	z	chłopcem?
Czy	zachowanie	chłopca	było	bezpieczne?
Czy	kiedykolwiek	wychylaliście	się	przez	okno?
Czy	dziewczynka,	która	była	sama	w	domu	powinna	otwierać	nie-
znajomemu?
Co	się	stało	z	dziewczynką?
Czy	należy	otwierać	nieznajomym	drzwi?

Podczas	 rozmowy	 staramy	 się	 zwrócić	 uwagę	 dzieci	 na	 cztery	
najważniejsze	 niebezpieczeństwa,	 których	 muszą	 się	 wystrzegać	
podczas	domowych	zabaw.	W	celu	urozmaicenia	zajęć	możemy	po-
służyć	się	rebusami,	tj.:

• gaz,
(ulatnianie	się	gazu	może	spowodować	groźne	dla	zdrowia,	a	na-

wet	dla	życia	zatrucie	organizmu	każdego	człowieka,	ponadto	może	
doprowadzić	do	wybuchu)

• ogień,
(w	domu	bardzo	 łatwo	zaprószyć	ogień,	co	może	doprowadzić	

do	pożaru	i	groźnych	poparzeń.	Pamiętaj:	Dzieciom	nie	wolno	ba-
wić	się	zapałkami)
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• prąd elektryczny,
(większość	urządzeń	znajdujących	się	w	gospodarstwie	domowym	

zasilana	jest	energią	elektryczną,	dlatego	też	należy	zachować	szcze-
gólną	ostrożność	podczas	 ich	używania,	 czy	 też	włączania	do	 sieci.	
Niedopuszczalne	jest	rozkręcanie	gniazdek	zasilających,	wkładanie	do	
nich	różnych	przedmiotów	np.	śrubokrętów,	drutów,	kredek	itd.	Bez-
pośredni	kontakt	z	prądem	elektrycznym	może	doprowadzić	do	groź-
nego	porażenia	i	spowodować	nieodwracalne	kalectwo	lub	zgon.)

• woda,
(cieknący	kran,	niedokręcony	zawór	czy	nieszczelny	wąż	do	pral-

ki,	mogą	spowodować	zalanie	całego	mieszkania.	Dlatego		zawsze	
należy	sprawdzać	czy	dobrze	zakręciliśmy	wodę	np.	po	umyciu	rąk.	
Nie	odkręcać	zaworów	doprowadzających	wodę	np.	do	pralki	itd.)

	 	 Przypominamy,	 że	 pewność	 siebie	 i	 lekkomyślność	 nie	 wró-
żą	szczęśliwego	zakończenia	zabawy.	Ustawianie	i	wchodzenie	na	
wieżę	z	krzeseł,	próbowanie	lekarstw	czy	wychylanie	się	przez	okno	
to	nie	najlepsze	rozwiązanie.	

Mówiąc	o	bezpieczeństwie	w	domu	nawiązujemy	także	do	tema-
tyki	„Obcego”.	Podkreślamy,	że	pod	żadnym	pozorem	nie	otwie-
ramy	drzwi	nieznajomym.	Niestety	nie	zawsze	po	drugiej	stronie	
drzwi	stoi	ktoś,	kto	podaje	się	np.	za	przyjaciela	rodziców,	listono-
sza,	policjanta	czy	inkasenta.	Może	się	zdarzyć,	że	będzie	to	osoba,	
która	będzie	chciała	wykorzystać	nieobecność	dorosłych	w	domu	
i	okraść	mieszkanie.	
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Na	 koniec	 proponujemy	 dzieciom	
prostą	zabawę	polegającą	na	wspólnym	
napisaniu	 listu	 do	 rodziców	 na	 tabli-
cy.	 Piszemy	 pierwsze	 zdanie:	 „Drodzy	
rodzice,	 gdy	 będę	 sam	 w	 domu	 nigdy	

nie	 będę:”	 i	 kolejno	 wpisujemy	 su-
gestie	dzieci,	np.:	bawił	się	zapałka-
mi,	 kuchenką	 gazową,	 gniazdkami	
elektrycznymi,	 przewodami	 elek-

trycznymi	itp.	Spontaniczne	odpo-
wiedzi	uporządkowujemy	i	podsu-
mowujemy	temat.
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 Scenariusz zajęć   
 z wykorzystaniem animacji nr 5, 6
TemaT:  BeZPiecZna ZaBaWa   
– nie  WcHodŹ na PRacuJĄce maSZYnY GoSPodaRcZe  
– nie  ucZeSTnicZ W PRacacH PoLoWYcH BeZ nadZoRu 

cel zajęć: 
	 Celem	zajęć	jest	uświadomienie	dzieciom	za-
grożeń,	 jakie	 niosą	 za	 sobą	 beztroskie	 zabawy	
podczas	prac	polowych	na	wsi.

W	 scenariuszu	 zajęć	 umieszczone	 zostały	
2	scenki	 sytuacyjne,	 których	 tematyka	 jest	 zbli-
żona	i	dotyczy	tego	samego	zagadnienia.

1. Założenia organizacyjne:
a. uczestnicy:	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	i	wczesnosz-

kolnym	(klasy	I	–	II	szkoły	podstawowej).
b. miejsce szkolenia:	sala	dostosowana	do	korzystania	ze	

sprzętu	audiowizualnego.
c. czas trwania: 15	min.

2. metoda zajęć: 
Pogadanka	interaktywna,	rozmowa.

3. Pomoce dydaktyczne: 
Animacja	komputerowa,	tablica,	kolorowa	kreda.

4. Przebieg zajęć:
Zajęcia	 rozpoczynamy	 od	 prezentacji	 animacji	 pod	 tytułem	

„Nie	wchodź	na	pracujące	maszyny	gospodarcze”,	„Nie	uczestnicz	
w	pracach	polowych	bez	nadzoru”,	które	są	materiałem	wyjścio-
wym	do	dyskusji.	Następnie	przechodzimy	do	rozmowy	z	dziećmi.	
Zadajemy	pytania	np.:

Co	zrobił	chłopiec	jeżdżący	na	rowerku?
Czy	chłopiec	powinien	jeździć	traktorem?
Co	się	stało	gdy	chłopiec	jeździł	traktorem?
Czy	to	było	bezpieczne	zachowanie?	
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Co	robiła	dziewczynka	na	polu?
Czy	można	się	tak	bawić	podczas	prac	polowych?
Czy	to	było	bezpieczne	zachowanie?	

Podczas	rozmowy	staramy	się	naprowadzić	dzieci	na	rolę	bez-
pieczeństwa	 podczas	 zabaw	 na	 wsi.	 Pogadanki	 przeprowadzamy	
przede	 wszystkim	 z	 dziećmi,	 które	 mają	 bezpośredni	 kontakt	 z	
maszynami	gospodarczymi	i	uczestniczą	w	pracach	polowych.	Nie	
mniej	jednak	przypomnienie	zasad	bezpieczeństwa	konieczne	jest	
też	wśród	pozostałych	dzieci,	które	bardzo	często	wyjeżdżają	 	na	
wakacje	na	wieś	 i	uczestniczą	w	pracach	polowych,	czy	 też	mają	
styczność	z	maszynami	rolniczymi.	

Szczególną	uwagę	zwracamy	na	to,	że	małe	dzieci	muszą	być	świa-
dome,	iż	są	prace	których	wykonywać	nie	powinny,	bo	zwyczajnie	do	
nich	nie	dorosły.	Mają	za	mało	sił,	brakuje	 im	wyobraźni,	doświad-
czenia,	nie	potrafią	właściwie	ocenić	niebezpieczeństwa,	przewidzieć	
skutków	swoich	poczynań.	Bardzo	często	się	zdarza,	że	już	dzieci	w	
wieku	przedszkolnym	potrafią	uruchamiać	maszyny	rolnicze,	ale	nie-
dopuszczalne	jest	żeby	jakiekolwiek	dziecko	je	obsługiwało,	ponieważ	
przy	pracach	w	gospodarstwie	nietrudno	o	nieszczęście.		

Dla	urozmaicenia	możemy	rozwiązać	z	dziećmi	krzyżówkę	uży-
wając	do	tego	tablicy	i	kredy:

	 	 T	 rawa	 Zielona	na	łące	
	 				rowe	 R	 	 Ma	kierownicę,	dwa	koła	i	pedały
	 											l	 a	 to	 Upalna	pora	roku
	 									rę	 K	 awice	 Chronią	ręce
	 										s	 T	 prażak	 Gasi	pożar
	 						okn	 o	 	 Można	przez	nie	wyglądać
	 	 R	 ok.	 12	miesięcy

Bezpośrednio	 po	 odczytaniu	 hasła,	
ułożonego	 z	 pogrubionych	 liter	 pyta-
my	czy	wszystkie	dzieci	wiedzą	kiedy	
można	jeździć	traktorem,	tj.	po	ukoń-
czeniu	18-go	roku	życia,	gdy	posiada-
my	Prawo	Jazdy.
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Ponadto	mówimy	i	uświadamiamy	dzieciom,	że:
•	 każda	pracująca	maszyna	stanowi	potencjalne	zagrożenie	

dla	dziecka,
•	 każdy	kontakt	ze	zwierzętami	gospodarczymi	wiąże	się	z	

ryzykiem,
•	 każda	praca	z	chemicznymi	środkami	ochrony	roślin	niesie	

niebezpieczeństwo	zatrucia,
•	 nawet	podczas	obserwacji	pracy	rodziców	lub	przebywaniu	

w	otoczeniu	maszyn	i	zwierząt	gospodarczych	należy	zacho-
wać	szczególną	ostrożność.

	
Na	koniec	zadajemy	dzieciom	pytanie:	Jak	należy	się	bawić,	aby	

nie	ulec	wypadkowi	podczas	prac	polowych?	Spontaniczne	odpo-
wiedzi	dzieci	uporządkowujemy	i	podsumowujemy	temat.
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 Scenariusz zajęć   
 z wykorzystaniem animacji nr 8, 14
TemaT:  BeZPiecZna ZaBaWa 
– nie  niSZcZ  PRZYRodY
– nie  ZnĘcaJ  SiĘ  nad  ZWieRZĘTami

cel zajęć: 
	 Celem	 zajęć	 jest	 uświadomienie	 dzieciom	 dla-
czego	nie	należy	niszczyć	przyrody,	jakie	zagroże-
nia	wynikają	ze	znęcania	się	nad	zwierzętami	oraz	
nauczenie	bezpiecznego	zachowania	w	przypadku	
ataku	psa.

Scenki	„Nie	niszcz	przyrody”	i	Nie	znęcaj	się	nad	zwierzętami”		
mogą	być	omawiane	łącznie	ze	względna	ich	zawartość	tematyczną.

1. Założenia organizacyjne:
a. uczestnicy:	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	i	wczesnosz-

kolnym	(klasy	I	–	II	szkoły	podstawowej).
b. miejsce szkolenia:	sala	dostosowana	do	korzystania	ze	

sprzętu	audiowizualnego.
c. czas trwania:	20	min.

2. metoda zajęć: 
Pogadanka	interaktywna,	rozmowa.

3. Pomoce dydaktyczne: 
Animacja	komputerowa,	tablica,	kolorowa	kreda.

4. Przebieg zajęć:
Zajęcia	rozpoczynamy	od	prezentacji	animacji	pod	tytułem	„Nie	

niszcz	 przyrody”,	 która	 jest	 materiałem	 wyjściowym	 do	 dyskusji.	
Następnie	przechodzimy	do	rozmowy	z	dziećmi.	Zadajemy	pytania:

Co	robił	chłopiec?
Po	co	chłopiec	to	robił?
Czy	wiecie	do	czego	służą	drzewa?
Na	co	zwróciła	uwagę	chłopcu	starsza	Pani?
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Podczas	 rozmowy	 staramy	 się	 na-
prowadzić	dzieci	zarówno	na	rolę	este-
tyczną	drzew	jako	miejsc	odpoczynku	
(lasy,	parki,	 itd.),	 rolę	użytkową	 (pro-
dukcja	 różnych	 przedmiotów	 z	drew-
na,	 funkcja	 opałowa,	 itp.)	 jak	 rów-
nież	wspominamy	o	 znaczeniu	drzew	
w	produkcji	tlenu	(proces	fotosyntezy)	
czy	też	zbiorach	owoców.	

Kończąc	zagadnienie	zadajemy	całej	grupie	pytanie:	Dlaczego	nie	
wolno	niszczyć	przyrody?	Spontaniczne	odpowiedzi	dzieci	uporząd-
kowujemy	i	podsumowujemy	temat.

Następnie	prezentujemy	animację	pod	tytułem	„Nie	znęcaj	się	ze	
zwierzętami”,	która	jest	kolejnym	materiałem	wyjściowym	do	dysku-
sji.	Po	zapoznaniu	się	z	materiałem		zadajemy	dzieciom	pytania	np.:

Co	chłopiec	zrobił	kotkowi?
Czy	wolno	w	taki	sposób	postępować	ze	zwierzętami?
Czy	chcielibyście	być	na	miejscu	tego	kotka?	
Dlaczego	nie	chcielibyście?

Podczas	rozmowy	uświadamiamy	dzie-
ciom,	że	nie	można	nad	zwierzętami	znęcać	
się,	drażnić,	bić	 i	 rzucać	w	nie	kamieniami.	
Mają	 one	 doskonałą	 pamięć	 w	stosunku	 do	
konkretnych	ludzi	oraz	miłych	lub	przykrych	
doświadczeń.	Każde	zwierze	to	żywe	stworze-
nie,	 którego	 nie	 można	 krzywdzić	 dla	 zabawy.	
Nigdy	nie	możemy	mieć	pewności,	że	pies	lub	kot,	który	się	nas	nie	
boi	nie	jest	zarażony	np.	wścieklizną.	Jego	pozorna	łagodność	może	
przerodzić	się	w	agresję.	Jest	to	szczególnie	ważne	w	przypadku	kon-
taktu	z	nieznajomym	psem.	Dlatego	też	możemy	zapoznać	i	nauczyć	
dzieci	 jak	należy	się	zachować	w	przypadku	spotkania	z	atakującym	
psem.	Zaznaczamy,	że	pod	żadnym	pozorem	nie	należy	prowokować	
psów	do	agresywnych	zachowań.,	w	szczególności:

•	 nie	należy	zabierać	przedmiotów	pilnowanych	przez	psa,	
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•	 nie	można	przeszkadzać	psu	w	jedzeniu,	
•	 nie	powinno	zbliżać	się	do	suki	ze	szczeniętami,	
•	 gra	w	piłkę	przy	psie	może	być	ryzykowna,	gdyż	pies	może	

potraktować	dziecko	jak	zdobycz	lub	jako	rywala	do	po-
chwycenia	piłki,	

•	 nie	powinno	się	wchodzić	na	teren	pilnowany	przez	psa,	
można	to	zrobić	tylko	przy	jego	właścicielu	lub	opiekunie,	

•	 nie	należy	dotykać	i	głaskać	psów	bezpańskich	lub	obcych	
bez	zgody	właścicieli.	Takie	zachowanie	jest	niebezpieczne,	
gdyż	nie	wiadomo	jakie	mają	nawyki	i	przyzwyczajenia,	czy	
nie	są	chore	na	wściekliznę.

Mówimy	 też,	że	 jednak	może	zdarzyć	się	 taka	sytuacja,	w	której	
dzieci	będą	czuły	się	zagrożone,	ponieważ	zachowanie	psa	będzie	jed-
noznacznie	wskazywało	na	próbę	ataku.	W	takiej	sytuacji	należy	się	
bronić	przez	pogryzieniem.	Najprostszym	i	zarazem	najskuteczniej-
szym	sposobem	jest	przyjęcie	pozycji	„żółwia”.	Pokazujemy	pozycję	
i	kilka	razy	ćwiczymy	następujące	elementy	chowanie	palców	splecio-
nych	do	środka	dłoni,	zakrycie	splecionymi	palcami	szyi	z	równocze-
snym	przyciśnięciem	przedramion	do	uszu,	schowanie	głowy	głęboko	
w	kolana	wraz	z	przykucnięciem	lub	przyklęknięciem.

PoZYcJa  ŻÓŁWia

Na	koniec	zadajemy	pytania:	
Czy	będziecie	się	drażnić	ze	zwierzętami?
Co	zrobicie	jeśli	zaatakuje	was	pies?	
Spontaniczne	odpowiedzi	dzieci	uporządkowujemy	i	podsumo-

wujemy	temat.
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 Scenariusz zajęć  
 z wykorzystaniem animacji nr 9, 12
TemaT: BeZPiecZna ZaBaWa  
– nie  ZJeŻdŻaJ  na  SanKacH  na  uLicĘ
– nie  BaW  SiĘ  na  ZamaRZniĘTYm  JeZioRZe 

cel zajęć: 
	 Celem	zajęć	jest	uświadomienie	dzieciom	zagrożeń	jakie	niosą	
ze	sobą	beztroskie	zabawy	na	śniegu.

W	scenariuszu	zajęć	umieszczone	zostały	2	scenki	sytuacyjne,	
których	tematyka	jest	zbliżona	i	dotyczy	tego	samego	zagadnienia.

1. Założenia organizacyjne:
a. uczestnicy:	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	i	wczesnoszkol-

nym	(klasy	I	–	II	szkoły	podstawowej).
b. miejsce szkolenia:	sala	dostosowana	do	korzystania	ze	

sprzętu	audiowizualnego.
c. czas trwania:	20	min.

2. metoda zajęć: 
Pogadanka	interaktywna,	rozmowa.

3. Pomoce dydaktyczne: 
Animacja	komputerowa,	tablica,	kreda	kolorowa.

4. Przebieg zajęć:
Zajęcia	rozpoczynamy	od	prezentacji	animacji	pod	tytułem	„Nie	

zjeżdżaj	na	sankach	na	ulicę”,	„Nie	baw	się	na	zamarzniętym	je-
ziorze”,	 które	 są	 materiałem	wyjściowym	do	 dyskusji.	Następnie	
przechodzimy	do	rozmowy	z	dziećmi.	Zadajemy	pytania	np.:

Co	robił	chłopiec?
W	jaki	inny	sposób	mógł	się	zakończyć	
zjazd	chłopca	z	górki	na	sankach?
Czy	chłopiec	powinien	się	w	ten	spo-
sób	bawić?
Co	robiła	dziewczynka?
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W	jaki	inny	sposób	mogła	się	zakończyć	przygoda	dziewczynki?
Czy	dziewczynka	powinna	się	w	ten	sposób	bawić?
Gdzie	możemy	jeździć	na	łyżwach?
Gdzie	się	bawicie	podczas	zimowego	wypoczynku?
Czy	w	okolicy	waszego	domu	są	miejsca	do	bezpiecznej	zabawy	
na	sankach	lub	łyżwach?
Podczas	rozmowy	szczególną	uwagę	zwracamy	na	bezpieczeń-

stwo	 dzieci,	 które	 często	 przebywając	 na	 podwórku,	 nie	 są	 pod	
opieką	dorosłych	i	dlatego	muszą	uświadomić	sobie	jakie	mogą	na	
nich	czyhać	zagrożenia,	podczas	zimowych	zabaw.	

W	 celu	 urozmaicenia	 pogadanki	 można	 posłużyć	 się	 prostym	
wierszykiem:

Zanim	w	śnieżnym	puchu
zawiruje	świat,
przyjmij	uwagi

i	tych	kilka	rad,	by	radości,	uciechy	i	wszelkie	szaleństwa
nie	skończyły	się	bólem,	łzami,

z	braku	bezpieczeństwa.		

Wspominamy	o	konieczności	ciepłego	ubioru,	o	nieprzemakal-
nych	rękawicach	i	ciepłych	butach.	Mówimy	gdzie	i	w	jaki	sposób,	
powinny	się	bawić,	żeby	przygoda	z	sankami	była	wspaniała	i	spra-
wiała	przyjemność,	tj.:

•	 zjeżdżać	tylko	z	górek,	które	nie	są	w	usytuowane	w	pobliżu	
miejsc	niebezpiecznych	(ulica,	staw,	rzeka,	budowa	itp.),	
lub	specjalnie	usypanych	na	placach	zabaw,	czyli	wybrać	
odpowiedni	teren,	dobrać	właściwy	i	bezpieczny	sprzęt	do	
zjeżdżania	(np.	sanki	nie	mogą	stanowić	zagrożenia	przez	
wystające	śruby,	złamane	szczeble,	połamane	plastiki	itp.),

•	 nie	zajeżdżać	drogi	innym,
•	 nie	zjeżdżać	ze	stromych	zboczy	górki,
•	 nie	wchodzić	pod	górkę	torem	zjazdu	innych,
•	 podchodzić	pod	górkę	z	boku	toru,	aby	nie	przeszkadzać	

i	nie	spowodować	kolizji	lub	upadku,
•	 w	czasie	zjazdu	zachować	bezpieczną	odległość	między	san-

kami	oraz	unikać	zbędnych	ruchów	ciała,	które	powodują	
zmiany	w	kierunku	ślizgu,
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•	 nie	stać	zbyt	blisko	zjeżdżających	saneczkarzy,
•	 nie	zjeżdżać	„na	butach”,
•	 unikać	saneczkowania	na	brzuchu,
•	 uważać,	aby	podczas	zimowych	zabaw	komuś	nie	stała	się	

krzywda.
Dla	urozmaicenia	zajęć	rozwiązujemy	z	dziećmi	rebus	(sanki)	

np.	rysując	go	na	tablicy:	
Na	czym	zjeżdżamy	z	górki?

	 	 	 	

Omawiamy	 także	 zagadnienie	 związane	 z	 bezpieczną	
jazdą	na	łyżwach.	Przypominamy	dzieciom,	że	lodowiska	dzielimy	
na	sztuczne	i	naturalne.	Naturalne	to	te,	które	powstają	na	skutek	
zamarznięcia	jezior,	stawów,	zlewów	itp.,	sztuczne	–	to	place	prze-
znaczone	na	ślizgawki.	Mówimy	gdzie	i	w	jaki	sposób	powinny	się	
bawić	jeżdżąc	na	łyżwach,	tj.:

•	 nigdy	nie	ślizgać	się	po	lodzie	na	rzece,
•	 nigdy	nie	wbiegać	na	lód,	który	już	się	pod	kimś	załamał,
•	 jeździć	tylko	na	sztucznych	lub	specjalnie	wylanych	lodowiskach,	
•	 nie	zajeżdżać	drogi	innym,
•	 nie	popychać,	nie	podkładać	nogi,	nie	wjeżdżać	w	inne	dzieci,
•	 jeżeli	lód	zaczyna	pękać,	położyć	się	nim,	w	celu	rozłożenia	cięża-

ru	ciała,	
•	 uważać,	aby	podczas	zimowych	zabaw	komuś	nie	stała	się	krzywda.

Nawiązując	do	zabawy	na	lodzie	zadajemy	dzieciom	zagadkę:	
Do	grania	są	boiska,	a	do	ślizgania	……………(lodowiska)

Na	 koniec	 zadajemy	 całej	 grupie	 pytanie:	 Gdzie	 zimą	 można	
bezpiecznie	się	bawić?	Spontaniczne	odpowiedzi	dzieci	uporząd-
kowujemy	i	podsumowujemy	temat.

LOF

OWA

KR
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 Scenariusz zajęć
 z wykorzystaniem animacji nr 10
TemaT:  BeZPiecZna  ZaBaWa  
–  nie  RoZPaLaJ  oGniSKa  W  LeSie

cel zajęć: 
Celem	zajęć	jest	uświadomienie	dzieciom	
jakie	 niebezpieczeństwo	 niesie	 za	 sobą	
rozpalanie	ogniska	w	lesie.

1. Założenia organizacyjne:
a. uczestnicy: dzieci	w	wieku	

przedszkolnym	i	wczesnoszkolnym	(klasy	I	–	II	szkoły	pod-
stawowej).

b. miejsce szkolenia:	sala	dostosowana	do	korzystania	ze	
sprzętu	audiowizualnego.

c. czas trwania:	10	min.

2. metoda zajęć: 
Pogadanka	interaktywna,	rozmowa.

3. Pomoce dydaktyczne: 
Animacja	komputerowa,	tablica,	kreda	kolorowa.

4. Przebieg zajęć:
Zajęcia	rozpoczynamy	od	prezentacji	animacji	pod	tytułem	„Nie	

rozpalaj	 ogniska	 w	 lesie”,	 która	 jest	 materiałem	 wyjściowym	 do	
dyskusji.	Następnie	przechodzimy	do	rozmowy	z	dziećmi.	Zada-
jemy	pytania	np.:

Gdzie	byli	i	co	robili	chłopiec	i	dziewczynka?
Czy	dzieci	bez	opieki	dorosłych	mogą	bawić	się	zapałkami?
Czy	można	śmiecić	w	lesie?
Co	stało	się	z	rzuconą	przez	dziewczynkę	butelką?
Czy	dzieci	powinny	bez	opieki	przebywać	w	lesie?	Dlaczego?

Podczas	 rozmowy	 staramy	 się	 naprowadzić	 dzieci	 zarówno	 na	
rolę	 bezpieczeństwa	 podczas	 zabaw	 w	 lesie,	 jak	 również	 funkcję	
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lasu	 jako	miejsca	odpoczynku,	rolę	użytkową	(produkcja	różnych	
przedmiotów	 z	 drewna,	 funkcja	 opałowa,	 itp.)	 oraz	 znaczenie	
drzew	 w	 produkcji	 tlenu	 (proces	 fotosyntezy)	 czy	 też	 zbiorach	
owoców	runa	 leśnego	(jagody,	poziomki).	Mówimy	gdzie	 i	w	 jaki	
sposób	dzieci	powinny	spędzać	czas	w	lesie,	tj.:

•	 nie	należy	rozpalać	ogniska	w	lesie	bez	udziału	osoby	dorosłej,
•	 nie	należy	rozpalać	ognisk	jeśli	nie	ma	specjalnie	wyznaczo-

nych	do	tego	miejsc	przez	leśniczego,	np.	na	polanie,	a	także	
w	pobliżu	budynków,	stogów	siana	lub	słomy,

•	 nie	wrzucać	do	ogniska	szklanych	butelek	lub	pojemników	
z	gazem,

•	 po	zakończeniu	palenia	ogniska	należy	je	dobrze	wygasić,	
należy	zalać	je	wodą,	przysypać	piaskiem	i	przykryć	odłożoną	
wcześniej	darnią,

•	 dbać	o	czystość,	nie	wyrzucać	śmieci,	zawsze	po	sobie	posprzątać,
•	 uważać	na	żmije	czy	kleszcze,	
•	 nie	podchodzić	do	zwierząt,	które	są	zbyt	ufne	i	nie	boją	się	

ludzi	(mogą	być	zarażone	wścieklizną),	
•	 nie	niszczyć	przyrody.
Dla	urozmaicenia	możemy	rozwiązać	z	dziećmi	krzyżówkę	uży-

wając	do	tego	tablicy	i	kredy:

	 				t	 o	 ry	 Jeździ	po	nich	pociąg
	 				o	 G	 on	 Pies	nim	merda,	gdy	się	cieszy
	 			m	 	i	 kołaj		 Rozdaje	grzecznym	dzieciom	prezenty
	 				tl	 e	 n	 Wytwarzają	go	drzewa	w	procesie	fotosyntezy,	składnik	powietrza
	 		ko	 ń	 	 Ma	cztery	kopyta	i	długą	grzywę

Bezpośrednio	 po	 odczytaniu	 hasła,	 ułożonego	 z	 pogrubionych	
liter	przypominamy,	że	ogień	to	bardzo	groźny	żywioł,	z	którym	nie	
wolno	igrać	pod	żadnym	pozorem.	Wspólnie	kończymy	zdanie:	

las	płonie	szybko,	zaś	rośnie	………………….	(powoli).
	
Na	koniec	zadajemy	całej	grupie	pytanie:	Jak	powinniśmy	za-

chowywać	się	w	lesie?	Spontaniczne	odpowiedzi	dzieci	uporząd-
kowujemy	i	podsumowujemy	temat.
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 Scenariusz zajęć  
 z wykorzystaniem animacji nr 11
TemaT: BeZPiecZna ZaBaWa  
– nie BaW SiĘ na ToRacH KoLeJoWYcH

cel zajęć: 
	 Celem	zajęć	jest	uświadomienie	dzieciom	zagro-
żeń,	jakie	niosą	za	sobą	beztroskie	zabawy	w	pobliżu	
torowisk	oraz	omówienie	podstawowych	zasad	prze-
chodzenia	przez	torowiska.

1. Założenia organizacyjne:
a. uczestnicy:	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	i	wczesnosz-

kolnym	(klasy	I	–	II	szkoły	podstawowej).
b. miejsce szkolenia:	sala	dostosowana	do	korzystania	ze	

sprzętu	audiowizualnego.
c. czas trwania:	20	min.

2.metoda zajęć: 
Pogadanka	interaktywna,	rozmowa.

3.Pomoce dydaktyczne: 
Animacja	komputerowa,	tablica,	kolorowa	kreda,	tablica.

4.Przebieg zajęć:
Zajęcia	 rozpoczynamy	 od	 prezentacji	 animacji	 pod	 tytułem	

„Nie	baw	się	na	torach	kolejowych”,	która	jest	materiałem	wyjścio-
wym	do	dyskusji.	Następnie	przechodzimy	do	rozmowy	z	dziećmi.	
Zadajemy	pytania	np.:

Gdzie	bawiła	się	dziewczynka?
Czy	dzieci	bez	opieki	dorosłych	mogą	przechodzić	przez	torowisko?
Gdzie	i	w	jaki	sposób	można	przechodzić	przez	tory	kolejowe?
Czy	tory	kolejowe	to	miejsce	do	zabaw?

Podczas	rozmowy	staramy	się	naprowadzić	dzieci	na	rolę	bez-
pieczeństwa	podczas	przechodzenia	przez	torowisko,	z	wyraźnym	
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zaznaczeniem,	że	robimy	to	zawsze	w	miejscu	do	tego	wyznaczo-
nym.	Omawiamy	ogólne	zasady	zachowania	się	przechodnia	pod-
czas	przechodzenia	przez	drogi	użytkowane	przez	różne	pojazdy	
w	tym	także	pociągi,	 tj.:	 spójrz	w	 lewo,	potem	w	prawo	 i	 jeszcze	
raz	w	lewo,	upewnij	się,	że	nic	nie	jedzie	po	torach.

Wspominamy,	że	dzieci	nie	powinny	bawić	się	blisko	torowisk.
Szczególną	 uwagę	 zwracamy	 na	 bezpieczeństwo	 dzieci,	 które	

muszą	przechodzić	przez	 torowiska	np.	 idąc	do	szkoły.	Mówimy,	
że	nie	należy:

•	 zatrzymywać	się	na	przejściu	przez	tory,
•	 bez	uzasadnionej	przyczyny	zwalniać	kroku	podczas	prze-

chodzenia	przez	torowisko,	
•	 wchodzić	na	tory,	gdy	zapory	są	opuszczone	lub	ich	opusz-

czanie	zostało	rozpoczęte,
•	 przechodzić	przez	torowisko	w	miejscach,	w	których	umiesz-

czone	są	urządzenia	zabezpieczające	(np.	barierki,	łańcuchy).

Dla	urozmaicenia	pogadanki	na	tablicy	rysujemy	rebus	(tory):

	 						

	 	 	 	T = Y

Omawiamy	znaki,	z	którymi	mogą	spotkać	się	dzieci	w	pobliżu	
torowisk,	używamy	do	 tego	np.	kolorowej	kredy	 i	 rysujemy	 je	na	
tablicy.	 Zapoznajemy	 dzieci	 ze	 znakami	 poprzez	 zadawanie	 pro-
stych	pytań.	Odpowiedzi	posłużą	do	narysowania	znaku	stosownie	
do	wskazówek	jakich	udzielą	nam	dzieci.	Przykładowo	zapytamy:

Jakie	znaki	widzieliście	w	pobliżu	przejazdu	kolejowego?
Jaki	był	ich	kształt?	
Czy	były	to	trójkąty,	kwadraty	czy	może	koła?
Jakie	kolory	występują	na	znakach?
Co	jest	narysowane	na	znakach?
Jakie	inne	znaki	można	spotkać	w	pobliżu	torowiska?
Czy	wiecie	co	to	jest	Krzyż	Św.	Andrzeja?	
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Znaki  ostrzegawcze
Przejazd kolejowy bez zapór. 
Ostrzega	o	zbliżaniu	się	do	przejazdu	kolejowego	
bez	zapór	lub	półzapór.	Jako	uzupełnienie	tego	znaku	
stosuje	się:	Słupki	wskaźnikowe,	Sieć	pod	napięciem,	
Krzyż	św.	Andrzeja	przed	przejazdem	jednotorowym,	
Krzyż	św.	Andrzeja	przed	przejazdem	wielotorowym.

Przejazd kolejowy z zaporami 
Ostrzega	o	zbliżaniu	się	do	przejazdu	kolejowego	
wyposażonego	w	zapory	lub	półzapory.	Jako	uzu-
pełnienie	tego	znaku	stosuje	się:	Słupki	wskaźniko-
we,	Sieć	pod	napięciem,	Krzyż	św.	Andrzeja	przed	
przejazdem	jednotorowym,	Krzyż	św.	Andrzeja	przed	
przejazdem	wielotorowym.

Krzyż Św. andrzeja  
przed przejazdem jednotorowym	
Znak	ten	umieszcza	się	bezpośrednio	przed	przejaz-
dem	kolejowym	bez	zapór	lub	półzapór.	Oznacza	on,	
że	przez	przejazd	przebiega	linia	kolejowa	jednoto-
rowa.	Znak	ten	wskazuje	także	miejsce	zatrzymania	
pojazdu	w	związku	z	przejazdem	pociągu.

Krzyż Św. andrzeja  
przed przejazdem wielotorowym	
Znak	ten	umieszcza	się	bezpośrednio	przed	przejaz-
dem	kolejowym	bez	zapór	lub	półzapór.	Oznacza	on,	
że	przez	przejazd	przebiega	linia	kolejowa	wieloto-
rowa.	Znak	ten	wskazuje	także	miejsce	zatrzymania	
pojazdu	w	związku	z	przejazdem	pociągu.

Sieć pod napięciem 
Tablica	ta	jest	umieszczana,	jeżeli	nad	przejazdem	
kolejowym	zawieszona	jest	sieć	trakcyjna	pod	wysokim	
napięciem.
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Ponadto	wspominamy	o	podstawowych	zasadach	bezpieczeństwa,	
które	należy	zachować	na	peronie	czekając	na	pociąg,	a	następnie	
do	niego	wsiadając,	tj.:

•	 nigdy	nie	przekraczać	linii	bezpieczeństwa	umieszczonej	
na	peronie,

•	 nie	podchodzić	do	pociągu	jeżeli	się	nie	zatrzymał,	lub	jeżeli	
rusza,

•	 nie	wsiadać	i	nie	wysiadać	w	biegu,
•	 nie	wychylać	się	przez	okna	nawet	gdy	pociąg	stoi	na	peronie,
•	 zawsze	stać	obok	rodziców	lub	opiekunów,	żeby	się	nie	zgubić.	

Na	 koniec	 możemy	 krótko	 podsumować	 zajęcia,	 angażując	
do	tego	dzieci.	Zadajemy	pytania:

Czy	można	bawić	się	na	torach?
W	jakich	miejscach	przechodzimy	przez	tory?
Jak	zachowujemy	się	na	stacji	kolejowej?
Spontaniczne	odpowiedzi	dzieci	uporządkowujemy	i	podsumo-

wujemy	temat.
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 Scenariusz zajęć 
 z wykorzystaniem animacji nr 13
TemaT: BeZPiecZna ZaBaWa   
–  nie KĄP SiĘ W mieJScacH niedoZWoLonYcH

cel zajęć: 
	 Celem	zajęć	jest	uświadomienie	dzieciom	zagro-
żeń	jakie	niesie	ze	sobą	korzystanie	z	kąpielisk	oraz	
beztroskie	zabawy	w	wodzie.

1. Założenia organizacyjne:
a. uczestnicy:	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	

i	wczesnoszkolnym	(klasy	I	–	II	szkoły	podsta-
wowej).

b. miejsce szkolenia:	sala	dostosowana	do	
korzystania	ze	sprzętu	audiowizualnego.

c. czas trwania:	20	min.

2. metoda zajęć: 
Pogadanka	interaktywna,	rozmowa.

3. Pomoce dydaktyczne: 
Animacja	komputerowa,	tablica,	kreda	kolorowa.

4. Przebieg zajęć:
Zajęcia	 rozpoczynamy	 od	 prezentacji	 animacji	 pod	 tytułem	

„Nie	kąp	się	w	miejscach	niedozwolonych”,	która	jest	materiałem	
wyjściowym	do	dyskusji.	Następnie	przechodzimy	do	 rozmowy	z	
dziećmi.	Zadajemy	pytania	np.:

Gdzie	kąpał	się	chłopiec?
Czy	było	to	miejsce	gdzie	można	się	kąpać?
Co	było	w	pobliżu	zbiornika	wodnego?
Czy	woda	była	czysta?
Jaki	znak	był	postawiony	w	pobliżu	zbiornika	wodnego	i	co	on	oznacza?
Czy	chłopiec	powinien	się	tam	kąpać?
Czy	w	pobliżu	waszego	domu	jest	zbiornik	wodny	i	czy	można	
się	w	nim	kąpać?
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Podczas	rozmowy	staramy	się	naprowadzić	dzieci	na	rolę	bez-
pieczeństwa	podczas	zabaw	nad	wodą.	Przypominamy	jak	bardzo	
niebezpiecznym	 żywiołem	 jest	 woda,	 w	 której	 można	 się	 bardzo	
szybko	utopić,	nawet	jeżeli	jesteśmy	w	płytkim	basenie.	Szczegól-
ną	uwagę	zwracamy	na	bezpieczną	zabawę	z	rówieśnikami,	pod-
czas	której	nie	wolno	popychać	czy	podtapiać	innych.	Podkreślamy,	
że	stosujemy	się	do	zakazów	kąpieli	na	kąpieliskach	nie	dopusz-
czonych	do	użytku.	Omawiamy	znaki	jakie	widzimy	na	plaży	i	na	
basenach,	w	tym	kolory	flag	(czerwona	–	zakaz	kąpieli,	biała	–moż-
na	się	kąpać)	i	znaki	ostrzegawcze.	

W	celu	urozmaicenia	zajęć	rysujemy	na	tablicy	kolorową	kredą	dwie	
flagi	pod	jedną	piszemy	„kąpiel	zabroniona”,	pod	drugą	„kąpiel	do-
zwolona”.	Następnie	pytamy	dzieci	na	jakie	kolory	pomalujemy	flagi.		

Mówimy	o	konieczności	stosowania	się	do	zaleceń	ratownika	na	
kąpielisku	strzeżonym	oraz	o	pływaniu	w	„rękawkach”	lub	z	kołem	
ratunkowym,	jeśli	nie	czujemy	się	w	wodzie	zbyt	pewnie.		

Możemy	posłużyć	się	rebusem:
Co	znajduje	się	na	każdym	strzeżonym	kąpielisku?

    a = o      RaTunKoWe

															
Omawiamy	gdzie	i	w	jaki	sposób	dzieci	powinny	się	bawić,	tj.:
•	 kąpać	się	pod	opieką	osoby	dorosłej,
•	 kąpać	się	tylko	w	miejscach	do	tego	wyznaczonych,	nie	pływać	

w	wodach	nie	sprawdzonych	(czystość	wody	bywa	niedostatecz-
na	i	wejście	do	takiej	wody	może	spowodować	chorobę	skóry),	

•	 nie	wchodzić	do	wody,	jeżeli	nie	wiecie	jakie	jest	ukształ-
towanie	dna	zbiornika	(glinianki,	stawy,	itp.	mają	często	
niebezpieczne	grząskie	dno),

•	 w	trakcie	kąpieli	słuchać	poleceń	ratownika	i	osób	dorosłych,	
ponieważ	oni	starają	się	dbać	o	wasze	bezpieczeństwo,	

•	 bawiąc	się	w	wodzie	nie	popychać,	nie	podkładać	nogi,	nie	
podtapiać	innych,	itd.,

•	 uważać,	aby	podczas	zabaw	komuś	nie	stała	się	krzywda.
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Pokazujemy	 dzieciom	 lub	 rysujemy	 znaki,	 z	 którymi	 możemy	
się	spotkać	na	kąpieliskach,	tj:

Znaki  zakazu

	 kąpiel	zabroniona	 kąpiel	zabroniona	 kąpiel	zabroniona
	 	 szlak	żeglowny	 most

	 kąpiel	zabroniona	 kąpiel	zabroniona	 kąpiel	zabroniona
	 -	spiętrzenie	wody	 		-	woda	skażona	 			-	woda	pitna

	 kąpiel	zabroniona		 	skakanie	do	wody	 strefa	ciszy		
	 		-	hodowla	ryb	 zabronione	

Znaki  ostrzegawcze
	 		

	 wiry	 niebezpieczna	 zimna	woda
	 	 głębokość	wody

	 nagły	uskok	 pale	 skały	podwodne

	 kamieniste	dno	 sieci	rybackie	 wodorosty
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Znaki  informacyjne

	 plaża	strzeżona	 punkt	medyczny	 telefon

Mówiąc	o	bezpiecznej	kąpieli	wspominamy	także	o	zanieczysz-
czeniu	wód	i	zagrożeniach	jakie	to	zjawisko	niesie	ze	sobą.	Wodę	
zanieczyszczają	głównie	ścieki	komunalne	(miejskie)	i	przemysło-
we	oraz	chemiczne	środki	używane	w	rolnictwie	(spływające	z	pól	
do	cieków	i	zbiorników	wodnych).	Teoretycznie	każdy	zanieczysz-
cza	wodę.	Dlatego	tak	ważne	jest	dbanie		o	czystość,	nie	wrzucanie	
śmieci	do	wody	i	sprzątanie	po	sobie.	

Na	koniec	musimy	krótko	podsumować	zajęcia,	angażując	do	te-
go	dzieci.	Zadajemy	pytania:

Gdzie	możemy	się	bezpiecznie	kąpać?
Jak	powinniśmy	zachowywać	się	w	wodzie?
Kto	czuwa	nad	naszym	bezpieczeństwem	na	kąpielisku	strze-
żonym?
Spontaniczne	odpowiedzi	dzieci	uporządkowujemy	i	podsumo-

wujemy	temat.	Uczymy	dzieci	krótkiego	wierszyka:

Do	grania	są	boiska,
do	ślizgania	lodowiska,

do	kąpania	strzeżone	kąpieliska.
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 Scenariusz zajęć 
 z wykorzystaniem animacji nr 15, 16, 
  17, 18, 19
TemaT: BeZPiecZna ZaBaWa  – KonTaKT Z oBcYm:
- nie WSiadaJ do SamocHodu Z nieZnaJomYm
- nie PRZYJmuJ PReZenTÓW od nieZnaJomYcH
- nie daWaJ KLucZa oBcYm
- nie RoZmaWiaJ PRZeZ inTeRneT Z nieZnaJomYm
- nie oTWieRaJ dRZWi nieZnaJomemu 

cel zajęć:
	 Celem	 zajęć	 jest	 zwrócenie	 uwagi	 dzieci	
na	zagrożenia	jakie	niesie	za	sobą	kontakto-
wanie	się	z	obcymi,	nieznajomymi	osobami.

1. Założenia organizacyjne:
a. uczestnicy:	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	i	wczesnosz-

kolnym	(klasy	I	–	II	szkoły	podstawowej).
b. miejsce szkolenia:	sala	dostosowana	do	korzystania	ze	

sprzętu	audiowizualnego.
c. czas trwania:	35	min.

2. metoda zajęć: 
	 Pogadanka	interaktywna,	rozmowa.

3. Pomoce dydaktyczne: 
Animacja	komputerowa,	tablica,	kolorowa	kreda.

4. Przebieg zajęć:
Obszar	„Kontakt	z	obcym”	zawiera	5	scenek	sytuacyjnych.	Zostaną	

one	omówione	łącznie	ze	względu	na	specyfikę	tematu,	któremu	ko-
nieczne	jest	poświęcenie	szczególnej	uwagi.

Zajęcia	rozpoczynamy	od	prezentacji	animacji,	które	są	materiałem	
wyjściowym	do	dalszej	dyskusji.	 	Scenki	 „Nie	wsiadaj	do	 samochodu	
z	 nieznajomym”,	 „Nie	 przyjmuj	 prezentów	 od	 nieznajomych”,	 „Nie	
dawaj	klucza	obcym”,	„Nie	rozmawiaj	przez	Internet	z	nieznajomym”,	
„Nie	otwieraj	drzwi	nieznajomemu”,	dotyczą	bezpośredniego	kontaktu	
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z	osobą	nieznajomą,	dlatego	można	zaprezentować	dzieciom	całość	ma-
teriału	i	dopiero	potem	go	skomentować	lub	oglądać	po	jednej	animacji	
i	każdą	omawiać	osobno.

Na	wstępie	wspólnie	z	dziećmi	 tworzymy	pojęcie	„obcego”.	Roz-
mowę	prowadzimy	poprzez	zadawanie	pytań	pomocniczych,	których	
zadaniem	 jest	 naprowadzenie	 dzieci	 na	 prawidłową	 zrozumiałą	 dla	
nich	 definicję	 „obcego”.	 Mówimy	 o	 tym,	 że	 na	 co	 dzień	 spotykamy	
wielu	ludzi,	których	znamy	bardzo	mało	lub	wcale,	np.	mijamy	ich	na	
ulicy,	 stoimy	obok	w	sklepie	 itd.	Większość	z	nich	 to	mili	 i	 życzliwi	
ludzie,	 którzy	 niewątpliwie	 udzielą	 pomocy	 każdemu	 dziecku,	 które	
będzie	potrzebowało	pomocy	dorosłego	(np.	gdy	nie	będzie	wiedziało	
jak	wrócić	do	domu,	lub	gdy	się	zgubi).	Pytamy:

Czy	wszyscy	ludzie	są	dobrzy?
Czy	wszyscy	zasługują	na	zaufanie?
Co	znaczy,	że	ktoś	jest	zły?
Czy	ktoś	zły	może	nam	zagrozić?
Kiedy	 najłatwiej	 może	 nam	 zagrozić,	 jak	 jesteśmy	
sami,	czy	kiedy	jesteśmy	z	innymi	ludźmi?
Jak	wygląda	zły	człowiek?
Po	czym	poznać	kogoś,	z	kim	na	pewno	nie	powinniście	się	
oddalać?	

Odpowiedzi	 podsumowujemy	 powtarzając,	 że	 w	 większości	 przy-
padków	dorośli	zawsze	pomagają	dzieciom	jeśli	zachodzi	taka	potrze-
ba.	Może	się	jednak	zdarzyć,	że	przypadkowo	spotkają	kogoś,	kto	jest	
zły.	 Najprawdopodobniej	 będzie	 wyglądał	 jak	 inni	 ludzie,	 uśmiechał	
się	do	nich,	rozmawiał,	a	nawet	proponował	słodycze,	czy	też	naklej-
ki.	Ale	kiedy	nie	będzie	nikogo	w	pobliżu,	kiedy	zostanie	z	nimi	sam,	
podkreślamy	 wyraźnie,	 że	 jego	 zachowanie	 może	 się	 diametralnie	
zmienić.	Nie	będzie	już	uśmiechnięty	i	miły.	Stanie	się	niebezpieczny.	
Może	nawet	zrobić	krzywdę.	

oBcY, to ktoś:
kogo	nie	znamy,
do	kogo	nie	mamy	zaufania,
kto	może	wyrządzić	dziecku	krzywdę.
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Podajemy	 przykładowe	 zachowania	 „obcych”	 dorosłych,	 które	
pomogą	odróżnić	„złego	obcego”	od	„dobrego	obcego”:

•	 miły	pan	czy	pani	podchodzi	do	Ciebie	i	mówi:	„Lubisz	żelki?	
Poczęstuj	się.	W	domu	mam	jeszcze	lepsze...,

•	 uprzejmy	pan	lub	pani	pyta	Cię	gdzie	mieszkasz	i	czy	ktoś	jest	w	
domu.	Prosi	żebyś	go	zaprowadził...,

•	 starszy	kolega	lub	inna	osoba	mówi	jaki	sprzęt	audio	ma	w	domu,	
następnie	pyta:	„A	Ty	co	masz	drogiego	i	fajnego	u	siebie...”,

•	 miły	pan	lub	pani	wyprowadza	psa	na	spacer	i	z	daleka	zaprasza	
Cię,	żebyś	pobawił	się	ze	szczeniakami,	które	ma	w	domu...,	

•	 uprzejmy	pan	lub	pani	woła	Cię	po	imieniu	i	prosi,	żebyś	
z	nim	poszedł	lub	zaprowadził	do	domu,	bo	tam	czeka	na	
was	twoja	mama...,

•	 elegancki	pan	lub	pani	w	samochodzie	zatrzymuje	się	koło	
Ciebie.	Zwracając	się	do	Ciebie	po	imieniu	mówi:	„Wsiadaj,	twój	
tata	mnie	po	Ciebie	przysłał.	Idziecie	kupić	klocki	lego...”,

W	celu	urozmaicenia	zajęć	na	tablicy		piszemy	kredą	na	środku	
dużymi	 literami	 NIE,	 zaś	 dookoła	 rysujemy	 chmurki,	 w	 których	
wpiszemy	 czego	 nie	 należy	 robić	 gdy	 spotkamy	 „złego	 obcego”.	
W	zabawie	czynnie	uczestniczą	dzieci.	

Na	tablicy	powinny	znaleźć	się	następujące	treści:	
•	 NIE	przyjmuj	słodyczy	od	obcych,
•	 NIE	udzielaj	informacji,	gdzie	mieszkasz,
•	 NIE	mów	co	masz	wartościowego	w	domu,
•	 NIE	zatrzymuj	się	przy	„obcym”,	jeżeli	w	pobliżu	nie	ma	ludzi,
•	 NIE	idź	z	osobą	nieznajomą,	pod	żadnym	pozorem,
•	 NIE	wsiadaj	do	obcego	samochodu,
•	 NIE	dawaj	klucza	nieznajomemu,
•	 NIE	przebywaj	w	odludnych	miejscach,
•	 NIE	IDŹ	powiedz	koleżance	lub	koledze,	którzy	chcieliby	

pójść	z	osobą	nieznajomą.
Bardzo	 ważnym	 elementem	 jest	 wykształcenie	 już	 w	 małych	

dzieciach	 umiejętności	 powiedzenia	 NIE,	 dlatego	 też	 wskazane	
jest	zastosowanie	metody	mającej	na	celu	nauczenia	dzieci	aser-
tywności.	 Najprostszym	 sposobem	 będzie	 opisywanie	 krótkich	
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scenek	sytuacyjnych,	w	których	na	końcowe	pytanie	skierowane	do	
grupy	wszyscy	odpowiadać	będą		razem	NIE.	np.:

•	 Miła	pani	podchodzi	do	Ciebie	na	podwórku	i	mówi,	że	jest	
koleżanką	mamy,	która	przysyła	ją	po	Ciebie	–	„chodź	ze	
mną”	(odpowiadamy	–	NIE).

•	 Młoda,	miła	kobieta	podchodzi	do	grupy	dzieci,	w	której	je-
steście	na	placu	zabaw	i	prosi,	żeby	ktoś	z	was	poszedł	do	jej	
chorego	synka,	bo	on	nie	może	wyjść	na	podwórko,	a	bardzo	
chciałby	pobawić	się	z	dziećmi	(odpowiadamy	–	NIE).

•	 Miły,	starszy	pan	prosi	Cię,	żebyś	wsiadł	z	nim	do	samocho-
du	i	pokazał	mu	jak	dojechać	do	twojej	szkoły	czy	przed-
szkola	(odpowiadamy	–	NIE).

Komentując	 wypowiedzi	 dzieci	 mówimy,	 że	 w	 sytuacjach	 gdy	
obawiamy	 się	 nieznajomego	 rozmówcy	 powinniśmy	 być	 nieufni	
i	nie	ujawniać	informacji	o	sobie	obcym.	Podajemy	przykłady:

•	 Kiedy	ktoś	nieznajomy	telefonuje,	a	ty	jesteś	sam	w	domu,	
poproś	o	pozostawienie	numeru	lub	zatelefonowanie	później.

•	 Nie	chwal	się,	że	twoi	rodzice	dużo	zarabiają.
•	 Nie	opowiadaj	wszystkim	o	planowanych	wyjazdach.
•	 Kiedy	ktoś	obcy	próbuje	nawiązać	z	tobą	rozmowę,	powiedz,	

że	rodzice	nie	pozwalają	ci	rozmawiać	z	nieznajomymi.

Dla	urozmaicenia	zajęć	możemy	posłużyć	się	wierszykiem:
Gdy	przejażdżkę	oferuje

Ktoś	nie	znany	Tobie
Powiedz:	„NIE	DZIĘKUJĘ”

Kiedy	obcy	Cię	częstuje
Ciastkiem	z	kremem,	pączkiem	z	dżemem

Powiedz:	„NIE	DZIĘKUJĘ”
O	zdarzeniu	powiedz	tacie,	mamie

I	opowiedz	całe	im	spotkanie.

Mówimy	 dzieciom,	 że	 jeśli	 „obcy”	 próbował	 ich	 skrzywdzić,	
w	każdym	przypadku	należy	o	tym	powiedzieć	rodzicom	lub	komuś	
do	kogo	mamy	zaufanie.	Oni	na	pewno	będą	wiedzieli	co	zrobić,	
aby	taka	sytuacja	się	nie	powtórzyła.	Rodzice	są	od	tego,	żeby	po-
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móc	nam	w	każdej	sytuacji,	dlatego	nie	należy	się	bać	rozmawiać	
o	rzeczach	przykrych	dla	was,	smutnych	czy	wstydliwych.

Jedna	 scenka	 z	 tego	 bloku	 tematycznego	 dotyczy	 pośredniego	
kontaktu	z	obcą	osobą,	ponieważ	odnosi	się	do	zagrożeń	związa-
nych	z	zawieraniem	znajomości	przez	Internet.	W	dobie	dzisiejsze-
go	postępu	technicznego	i	ogólnie	dostępnych	łączy	internetowych	
obserwujemy,	 że	 nawet	 dzieci	 w	 wieku	 przedszkolnym	 korzysta-
ją	z	poczty	e-mail.	Dlatego	ważne	jest,	żeby	od	najmłodszych	lat,	
wpoić	im	podstawowe	informacje	związane	z	Internetem	tj.:

•	 W	Internecie	kryje	się	wiele	zagrożeń.
•	 Internet	to	rzecz	tworzona	przez	wiele	osób,	a	jego	istotą	są	kon-

takty	między	ludźmi.	Korzystając	z	niego	można	poznać	osoby,	
o	podobnych	zainteresowaniach,	swoich	rówieśników	i	innych	
użytkowników.	Ta	właściwość	Sieci	jest	ogromną	zaletą,	bo	dzię-
ki	niej	możemy	zawierać	cenne	znajomości	z	ludźmi,	których	
w	przeciwnym	razie	być	może	nigdy	byśmy	nie	spotkali.

•	 Pamiętajmy,	że	tak	naprawdę	wcale	nie	znamy	osób	spotkanych	
w	Sieci,	a	to,	co	piszą	o	sobie,	nie	musi	być	prawdą.	Nawet,	
jeśli	znajomość	trwa	już	dość	długo,	nigdy	nie	mamy	pew-
ności,	że	nasz	internetowy	znajomy	jest	osobą,	za	którą	się	
podaje,	szczególnie	wtedy,	kiedy	znajomość	internetowa	staje	
się	bliższa,	a	zwłaszcza,	gdy	ma	się	przenieść	do	prawdziwego	
świata!	Rodzice	powinni	wiedzieć	o	planowanym	spotkaniu	ze	
znajomym	z	Sieci,	żeby	móc	zapewnić	bezpieczeństwo.	

•	 W	Sieci	często	jesteśmy	proszeni	o	podawanie	rozmaitych	
informacji	o	sobie.	Jeśli	nie	musimy,	

nie	ujawniamy	danych,	a	jeśli	
takie	informacje	są	wymaga-
ne	–	należy	zapytać	rodziców,	
czy	można	je	podać	w	tej,	
konkretnej	sytuacji.	Pamiętaj-

my,	że	niektórzy	mogą	
próbować	je	wykorzystać	
w	niewłaściwy	sposób	lub	
w	złych	celach.	Unikaj-
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my	zwłaszcza	podawania	danych,	które	mogą	pozwolić	na	
odnalezienie	nas	w	prawdziwym	świecie	takich,	jak	imię	
i	nazwisko,	adres,	wiek,	nazwa	i	numer	szkoły,	do	której	
chodzimy,	czy	też	numer	telefonu.	Komuś,	kto	nie	ma	
złych	zamiarów,	powinny	wystarczyć	informacje	dotyczące	
tego,	kim	jesteśmy	w	Internecie.

•	 Pamiętajmy	też	o	odpowiednim	zabezpieczeniu	swoich	ha-
seł	tak,	aby	nikt	nie	mógł	się	pod	nas	podszywać,	ani	działać	
na	naszą	szkodę.	

Dla	urozmaicenia	możemy	rozwiązać	z	dziećmi	krzyżówkę	uży-
wając	do	tego	tablicy	i	kredy:

	 	 K	 oń	 Ma	cztery	kopyta	i	długą	grzywę
	 							okn	 o		 	 Można	przez	nie	wyjrzeć
	 								Za	 m	 ek	 Mieszka	w	nim	król
	 	 P	 olicjant	 Kieruje	ruchem
	 										m	 u	 cha	 Jest	mała,	szybko	lata	i	bzyczy
	 									ko	 T	 ek	 Mały	kot
	 rękawic	 e	 	 Chronią	ręce
	 	 R	 ower	 Ma	kierownicę,	dwa	koła	i	pedały

Po	 odczytaniu	 hasła,	 ułożonego	 z	 pogrubionych	 liter	 możemy	
zapytać:

Kto	ma	komputer	w	domu?
Czy	ktoś	wie	co	to	jest	Internet?
Kto	potrafi	korzystać	z	Internetu?

Na	 koniec	 zajęć	 krótko	
podsumowujemy	 i	 pytamy	
czy	 wszystkie	 dzieci	 wie-
dzą	 już	 jak	się	zachować	w	
sytuacji	gdy	zacze-
pia	 je	 ktoś	 obcy,	
do	kogo	nie	mają	
zaufania.
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