ZAKRES TREŚCI ZAWARTYCH W PROGRAMACH
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA

1. BEZPIECZNE PORUSZANIE SIĘ PO DROGACH

Dziecko powinno wiedzieć:


jakie są zasady ruchu drogowego dla pieszych;



jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać je jako uczestnika ruchu drogowego
w najbliższym otoczeniu;



o konieczności noszenia różnych elementów odblaskowych w czasie poruszania
się po drogach (szczególnie poza miastem, w czasie od późnej jesieni do wczesnej
wiosny i przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych);



że policjant jest osobą, do której zawsze może się zwrócić o pomoc, gdy znajdzie
się w niebezpiecznej sytuacji;



jaka jest rola pracy policjanta w ruchu drogowym;



jakie są zasady bezpiecznego podróżowania samochodem osobowym (zajęcie
miejsca w foteliku, zapięcie pasów, zachowanie spokoju podczas jazdy);



jakie są zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w środkach
komunikacji publicznej.

2. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZABAW

Dziecko powinno wiedzieć, że:


nie wolno oddalać się z miejsca zabawy bez zgody i wiedzy osoby dorosłej;



nie wolno podejmować niebezpiecznych zabaw, korzystać z niebezpiecznych
przedmiotów podczas zabaw z rówieśnikami;



nie wolno bawić się w miejscach niedozwolonych;



z zabawek, przyborów i sprzętu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem;



o uszkodzonych zabawkach i sprzęcie terenowym należy zawsze informować
osobę dorosłą;



o wszelkich dolegliwościach , skaleczeniach czy też złym samopoczuciu również
należy informować osobę dorosłą.

3. GROŹNE PRZEDMIOTY I URZĄDZENIA

Dziecko powinno wiedzieć, że:


z urządzeń elektrycznych mogą korzystać tylko osoby dorosłe;



nie wolno podłączać do prądu urządzeń samodzielnie skonstruowanych;



nie wolno bawić się kuchenką gazową;



nie wolno bawić się ostrymi przedmiotami;



nie wolno zbliżać do pracujących maszyn i urządzeń elektrycznych,



w sytuacji zagrożenia należy dzwonić pod numery alarmowe 997,998,999.

4. ZAGROŻENIA ZE STRONY ZWIERZĄT

Dziecko powinno wiedzieć, że :


nie wolno dotykać dzikich zwierząt;



nie wolno zbliżać się do zwierząt, których nie znamy;



nie wolno wchodzić na teren, którego pilnuje pies;



w sytuacji zagrożenia atakiem psa bądź innego zwierzęcia

należy zachować

spokój.

5. NIEBEZPIECZNE ROŚLINY

Dziecko powinno wiedzieć:


które rośliny są szczególnie niebezpieczne dla człowieka;



co dzieje się gdy człowiek zje coś trującego i jak ważna jest wtedy szybka pomoc
medyczna.

6. ZAGROŻENIA ZE STRONY DOROSŁYCH

Dziecko powinno wiedzieć że:


nie wolno ufać dorosłemu,

który coś obiecuje dziecku

i chce je gdzieś

zaprowadzić;


gdy znajdzie się w trudnej w sytuacji i gdy zaczyna się bać, należy zwrócić się o
pomoc do policjanta, strażnika miejskiego lub do innej osoby zajmującej się
niesieniem pomocy;



znajomość imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania dziecka ma duże znaczenie
w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia.

7. NIEBEZPIECZEŃSTWO KRADZIEŻY, KONIECZNOŚĆ PILNOWANIA
SWOICH RZECZY I CHRONIENIA DOMOWEGO DOBYTKU

Dziecko powinno wiedzieć że:


nie wolno otwierać drzwi , gdy ktoś dzwoni lub puka pod nieobecność rodziców;



nie wolno podawać obcym swojego adresu domowego gdy o to poproszą;



nie wolno opowiadać o tym co i gdzie znajduje się w domu;



nie wolno zostawiać swoich rzeczy na placu zabaw, w parku bez opieki.

