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Rozwià˝ krzy˝ówk´. Czy bohaterowie wyst´pujàcy w krzy˝ówce 
zawsze kierowali si´ zasadà fair play? Czy znasz bohaterów innych baÊni,

którzy nie zawsze post´powali uczciwie?
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Po∏àcz kolejne liczby. Dorysuj inne urzàdzenia i zabawki, które znajdujà si´ 
w Twoim ogrodzie. Jakie niebezpieczne sytuacje mogà przydarzyç si´ 

dzieciom na Twoim rysunku? Narysuj na nim znaki ostrzegawcze: 
Uwaga huÊtawka! Zakaz wchodzenia z drugiej strony na zje˝d˝alni´! 

Uwaga biegajàce dzieci! Uwaga pi∏ka! Uwaga piaskownica!

W ogrodzie



Narysuj jakiej cz´Êci ubrania brakuje dzieciom, które je˝d˝à na rolkach.

Parasol przypomina!
W ogrodzie bawi si´ jednoczeÊnie du˝o dzieci, zachowujemy ostro˝noÊç!
Stosujemy zasady obowiàzujàce przy korzystaniu z ró˝nych urzàdzeƒ

ogrodowych.
Na co dzieƒ stosujemy zasad´ fair play.

Je˝eli jeêdzisz na rolkach za∏ó˝ koniecznie kask, nakolanniki, 
na∏okietniki i ochraniacze nadgarstka!



Bezpiecznie odpoczywamy

Narysuj swoich ulubionych bohaterów.
Czy sà to postacie wymyÊlone czy rzeczywiste?

Pokoloruj rysunek. Postaw krzy˝yk przy postaci prawdziwej, 
a kó∏ko przy postaci wymyÊlonej.



Parasol przypomina!
Zbyt d∏ugie przesiadywanie przed telewizorem lub komputerem 

êle wp∏ywa na nasze zdrowie!
Bohaterowie kreskówek i gier komputerowych to postacie wymyÊlone, 

fantastyczne, nie mo˝na bezmyÊlnie ich naÊladowaç! 
Uprawiajmy sport, wypoczywajmy w ruchu, zachowajmy ostro˝noÊç!

Przyjrzyj si´ rysunkom i powiedz, jak wypoczywajà dzieci? 
Dorysuj uÊmiech Parasolowi na obrazkach, na których dzieci bawià si´ 

bezpiecznie. Opowiedz o swoich pomys∏ach na bezpieczny wypoczynek.



Urzàdzenie pod∏àczone do pràdu
Dorysuj uÊmiech Parasolowi tam, gdzie dzieci korzystajà bezpiecznie 

z urzàdzeƒ elektrycznych.



Parasol przypomina!
Z urzàdzeƒ elektrycznych korzystamy tylko w obecnoÊci doros∏ych!

Podczas pod∏àczania urzàdzenia do pràdu trzeba mieç zawsze suche r´ce!
Nigdy nie mo˝na suszyç w∏osów w wannie!

Zanim w∏àczymy wtyczk´ urzàdzenia do gniazdka powinniÊmy sprawdziç
czy przewód nie jest uszkodzony!

UWAGA PRÑD JEST BARDZO NIEBEZPIECZNY!

Opowiedz do czego s∏u˝à poszczególne urzàdzenia.
Pokoloruj i po∏àcz strza∏kami rysunki.



Droga do przedszkola
Przyjrzyj si´ obrazkom i opowiedz, co przydarzy∏o si´ dziewczynce.



Nazwij zwierz´ta, które schroni∏y si´
które mogà byç

pod Parasolem. Pokoloruj tylko te, 
niebezpieczne.

Parasol przypomina!
Nie rozmawiamy z nieznojomymi!

Nie przyjmujemy od nich ˝adnych s∏odyczy ani zabawek!
Natychmiast mówimy o takim zdarzeniu doros∏ym!

Nie dotykamy nieznanych zwierzàt – mogà byç one nosicielami 
groênych chorób!



Nazwij przedmioty, które Parasol zgromadzi∏ w swojej Galerii Rzeczy Znalezionych.
PrzekreÊl wszystkie przedmioty, których nie nale˝y dotykaç ani zbieraç.



Pokoloruj pola oznaczone znaczkami. Tam gdzie sà czarne kwadraty – na kolor
bràzowy, bia∏e kwadraty – na kolor niebieski, czarne kó∏ka – na kolor zielony,

bia∏e kó∏ka – na kolor jasnoszary, bia∏e trójkàty – na kolor jasnobe˝owy,
czarne trójkàty – na kolor czerwony. Co jest na obrazku? Jak myÊlisz,

czy ch∏opiec powinien podnieÊç t´ paczk´? Co byÊ zrobi∏ na jego miejscu?

Parasol przypomina!
Nigdy nie podnosimy z ziemi nieznanych przedmiotów!

Nie dotykamy porzuconych opakowaƒ!
Powiadamiamy doros∏ych o dziwnych znaleziskach!

Nie próbujemy owoców z nieznanych krzewów i drzew – mogà byç trujàce!




