
BEZPIECZNE DZIECKO NA ULICY, W DOMU I W SZKOLE 

Bezpieczna + 

Drodzy rodzice i opiekunowie. Łatwowierność i naiwność dziecka są często przyczynami 

kłopotów. Dlatego też niezbędne jest wyrobienie w dziecku odruchu nieufności wobec osób 

nieznajomych. Ważne, by nie wzbudzać przy tym niepotrzebnego lęku, nie straszyć dziecka. 

Ciągłe przypominanie, że wszędzie czyhają źli obcy, w niczym mu nie pomoże. Wręcz 

przeciwnie, obudzi tylko nieufność do całego świata, która mu utrudni rozpoznawanie, jaka 

sytuacja jest rzeczywiście ryzykowna, a jaka bezpieczna. Przecież nie każdy człowiek, który 

zagadnie nasze dziecko to bandzior.  

Uczcie swoje dzieci, aby przebywając w domu podczas Waszej nieobecności: 

• w domu nie otwierały drzwi obcym, nawet znajomym i innym dzieciom, 

• zabrońcie im otwierania drzwi domofonem, jeżeli osobą zgłaszającą się jest ktoś obcy, 

• zakazujcie Waszym pociechom opowiadania o wyposażeniu mieszkania, sprzęcie 

technicznym itp. 

Gdy obcy puka do drzwi  
Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź: kto to? Wyjrzyj przez okno 

lub spójrz przez wizjer w drzwiach. Jeżeli jest to osoba, której nie znasz: Nie Otwieraj 

Drzwi!!! Nie wierz obcemu, że jest urzędnikiem, panem z gazowni, listonoszem, 

hydraulikiem, kolegą rodziców. Jeżeli masz w domu telefon - wykorzystaj go - zadzwoń do 

rodziców lub na Policję. Przygotuj kartkę z najważniejszymi numerami telefonów, pod które 

możesz zadzwonić w razie potrzeby. Jeżeli nie masz w domu telefonu, a coś Ci zagraża - 

zaalarmuj sąsiadów! 

Poza domem: na podwórku, w drodze do i ze szkoły 
Podwórko to znakomite miejsce na zorganizowanie zabawy, powinno być położone z daleka 

od jezdni, ruin, wykopów. Bawiąc się na podwórku nie rozmawiaj z obcymi i nie pozwól aby 

wypytywali się o mieszkanie i Twoich rodziców. Zwracaj uwagę na nieznajomych kręcących 

się w pobliżu mieszkania. Może to być włamywacz. Spróbuj zapamiętać wygląd obcego. W 

razie potrzeby zaalarmuj dorosłych. 

Bezwzględnie zakazujcie dzieciom: 

• przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów i słodyczy, 

• oddalania się z obcymi, 

• wsiadania do pojazdów kierowanych przez obcych. 

Ćwiczenie asertywności 

Warto przećwiczyć w domu z młodszym dzieckiem zachowanie w różnych sytuacjach. Ze 

starszym porozmawiaj. Dzięki temu, gdyby te sytuacje naprawdę się zdarzyły, zareaguje 

odruchowo. Oto kilka możliwych sytuacji: 

 

•  do szkoły  przychodzi po dziecko obca pani; twierdzi, że mama prosiła, żeby razem wrócili 

do domu;  

 

•  jadący samochodem pan pyta o drogę i proponuje, by dziecko wsiadło i objaśniało mu, jak 
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jechać; 

 

•  ktoś prosi o pomoc w niesieniu torby i obiecuje za to nagrodę; 

 

•  ktoś zaczepia dziecko na dworze (po imieniu) i mówi, że przysłała go mama, która 

zapomniała czegoś z domu; 

 

•  miły pan pokazuje zdjęcie psa i prosi o pomoc w jego poszukiwaniu; 

 

•  sympatyczna, dobrze ubrana pani mówi, że ma w samochodzie małe szczeniaki i zaprasza 

do ich obejrzenia; 

 

•  nieznana osoba dzwoni do drzwi i prosi o szklankę wody; 

 

•  ktoś obcy stuka w szybę auta, w którym dziecko zostało na chwilę samo, i mówi, że 

rodzicom stało się coś złego. 

 ktoś  zaprasza dziecko do swojego mieszkania mówiąc, że zrobi mu zdjęcia, pokaże ciekawy 

film 

 

Lekcja obrony. Powiedz dziecku, że jeśli ktoś kiedykolwiek próbowałby je chwycić albo 

gdzieś zaciągnąć, powinno jak najgłośniej krzyczeć . W takiej sytuacji może też, a nawet 

powinno, bronić się na wszelkie możliwe sposoby - nawet kopać i gryźć. Zapewnij dziecko, 

że nigdy nie będziesz się gniewać, jeśli zachowa się w ten "niegrzeczny" sposób.  

 

 WAŻNE TELEFONY 

 112 - telefon alarmowy służb ratowniczych, 

 997 - telefon alarmowy Policji, 

 998 - telefon alarmowy Straży Pożarnej, 

 999 - telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego, 

 601 100 100 - telefon alarmowy WOPR. 
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