
Przy stole
Dorysuj zakoƒczenie historyjki. Pokoloruj obrazki.



Parasol przypomina!
Przy stole zachowujemy si´ cicho, nie rozmawiamy, nie podnosimy si´

gwa∏townie z miejsca, nie huÊtamy si´, pami´tamy o tym, 
˝e obok nas siedzà inne dzieci, wiemy do czego s∏u˝à sztucce, 

zjadamy wszystko.



Przy stole
Obrazki ró˝nià si´ od siebie kilkoma szczegó∏ami. Odszukaj je. Obrazek, 

na którym dzieci zachowujà si´ wzorowo otocz pi´knà ramkà. Opowiedz jakie
mogà byç skutki zachowania dzieci z obrazka bez ramki.



Zielonà kredkà zamaluj obwódki kó∏ek wokó∏ przedmiotów, które sà potrzebne
do higieny cia∏a, a niebieskà te, które s∏u˝à do prania i czyszczenia. 

PrzekreÊl przedmioty, które mogà byç niebezpieczne dla dzieci. 

W ∏azience



W ∏azience
Ponumeruj rysunki zgodnie z kolejnoÊcià wydarzeƒ i pokoloruj. 
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Parasol przypomina!
Ka˝de dziecko, które korzysta z ubikacji i ∏azienki nie mo˝e zapominaç o:

sp∏ukiwaniu wody w muszli klozetowej, myciu ràk, 
zakr´caniu kranu, nierozchlapywaniu wody wokó∏ siebie 

(na mokrej pod∏odze ∏atwo si´ poÊlizgnàç)

UWAGA! W ¸AZIENCE NIE WOLNO!
W∏àczaç urzàdzeƒ do pràdu!

Próbowaç szamponu i p∏ynu do prania!



W szatni
Pokoloruj rysunki i na tych, na których dzieci zachowujà si´ 

wzorowo i bezpiecznie dorysuj Parasolowi uÊmiech.



Na rysunkach poni˝ej znajdujà sî´ ubrania, które zak∏adamy przy ró˝nej 
pogodzie. Po∏àcz rysunki z symbolem pogody, przy której za∏o˝ysz 

poszczególne ubrania. Pokoloruj rysunki.

Parasol przypomina!
Pami´tamy o ubieraniu si´ odpowiednio do pogody!
Mokre ubrania zawsze rozwieszamy, ˝eby wysch∏y!

Pami´tamy o zawiàzywaniu butów!
Nie zbiegamy ze schodów, schodzimy z nich powoli!

Pomagamy m∏odszym dzieciom!
Âmieci wyrzucamy do kosza, a nie na ziemi´ czy pod∏og´!



Obydwa rysunki mia∏y byç takie same. Jednak na jednym z nich zabrak∏o kilku
wa˝nych przedmiotów. Narysuj je w okienkach na sàsiedniej stronie. 

Czy te przedmioty mogà byç niebezpiecznie dla dzieci?

Zabawy przy stole



Parasol przypomina!
Pami´tamy, ˝e obok nas w przedszkolu siedzà inne dzieci, bàdêmy ostro˝ni!

Niektóre przedmioty majà ostre zakoƒczenia, mo˝na si´ nimi niechcàcy
skaleczyç lub zrobiç krzywd´ koledze.

Nie wolno!
Zjadaç kleju i farb!

Biegaç z no˝yczkami, kredkami i p´dzlami!

Uwaga!
G∏upie 

pomys∏y !

PomyÊl, gdzie i kiedy taki znak nale˝a∏oby umieÊcic. 



Wska˝ strza∏kà ciàg dalszy sytuacji przedstawionych na rysunkach z lewej. 
Nast´pnie dorysuj uÊmiech Parasolowi tam, gdzie dzieci bawià si´ bezpiecznie.

Sport to zdrowie!

Parasol przypomina!
Warto wiedzieç: fair play – to znaczy uczciwie, sprawiedliwie, honorowo. 

Fair play – zgodna z zasadami, honorowa gra. Zasada fair play obowiàzuje
nie tylko w sporcie. Liczy si´ nie tylko zwyci´stwo, ale te˝ uczciwoÊç. 




