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Kochany przyjacielu!

To jest podręcznik o podstawach zdrowia. Dowiesz się 
z niego wielu korzystnych rzeczy.

Jak dbać  
o swoje zdrowie. 

Jak zachowywać się w szkole, 
w domu i na podwórku.

Jak komunikować się  
z dorosłymi i dziećmi.

Jak podjąć  
właściwą decyzję.
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Twoi asystenci w podręczniku

Pracować z podręcznikiem pomogą ci postaci z 
kreskówek „Smiszaryky”.

Sowa – lekarz i sportowiec. 
Daje dobre rady.

Łoś – naukowiec, badacz. 
Stawia wiele pytań.

Kruk – aktor.  
Uwielbia grać sceny.

Krosz – królik, który zawsze 
w ruchu. Organizuje poranną 
gimnastykę.

Jeż – zawsze  
słucha porad.

Baranek – artysta i poeta. 
Rozmawia wierszami.
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Najważniejsze pomocnicy i doradcy – są twoi rodzice i 
dziadkowie. Pytaj się dorosłych, co jest niejasne. Oglądaj 
razem z nimi filmy animowane i przedyskutuj o tym, co 
zobaczył i usłyszał.

Tak w podręczniku zaznaczono dodatkowe 
zadania, które muszą być wykonywane za 
pomocą dorosłych.
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O zasadach zachowania się w szkole

O tym, jak rośniesz i jak rozwijasz się

WSTĘP

We wstępie dowiesz się:
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Oznaki zdrowia

Objawy choroby
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ZapOZnanie się Ze sZkOłą

  Jakie pomieszczenia są w szkole?

 Czym ta szkoła jest podobna do twojej? 
Czym się oni różnią?

 Wspólnie z kolegą powiedźcie sobie jak 
idzie się z klasy do wyjścia, jadalni, gabi-
netu lekarza, hali sportowej.

 Potrenujcie zorganizowanego wyjścia z sali 
i szkolnego budynku.
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Kto pracuje w szkole?

 Kto dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzie-
ci w szkole?

 Jak ma na imię dyrektor twojej szkoły, 
twoja nauczycielka, pielęgniarka?

 Do kogo trzeba zwracać się, kiedy czu-
jesz się chory?

 Pomyśl, co zrobić, żeby twoja szkoła by-
ła piękniejszym i bezpieczniejszym miej-
scem? 
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Twoje lekcje zdrowia

Spodobają się tobie lekcje z podstaw zdrowia. 
Podczas tych lekcji będziesz:

pracować we dwójkę  
i w zespole

robić poranna 
gimnastykę

grać sceny
dyskutować o bajkach  

i filmach animowanych
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Korzystne porady

 Przychodź do szkoły na czas.

 Bądź grzeczny, witaj dorosłych.

 Unikaj tłumów, zwłaszcza w drzwiach.

 Uważaj na schodach.

 Na korytarzu idź spokojnie, nie biegaj.

 Trzymaj się z daleka od otwartych okien.
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WZROST I ROZWÓJ 

 Które z tych zwierząt jest najwyższe?

 Który – najcięższy?

Jak można zmierzyć długość węża boa. Opo-
wiedz o tym na podstawie filmu animowanego 
„38 papug”.
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Jak ty rośniesz

Kiedy się urodziłeś, zmieścił się w wózeczku. Ale każ-
dy dzień stajesz się coraz wyższy i coraz cięższy. 

Poproś dorosłych o pomiar swego wzrostu i ma-
sy ciała. Porównaj je z ubiegłorocznymi.
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Jak ty rozwijasz się

Kiedy urodziłeś się, to nie umiałeś robić prawie nic. 
Ale codziennie uczysz się czegoś nowego. 

Zapytaj się dorosłych, kiedy zacząłeś chodzić i 
mówić. Jakie pierwsze słowo powiedziałeś?

 Pokaż, czego nauczyłeś się ostatnio robić. 
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Gimnastyka poranna

Tylko dwie mam rączki małe,
lecz do mycia doskonałe,
uszy myję – nimi słyszę, 
ustami – śniadanko zjem,
nosem czuję,
ręce – brata obejmują,
oczy – wszystko oglądają,
grzecznie tego ja pilnuję, 
i dlatego – nie choruję.

Wg. Lesi Wozniuk

 Naucz się wierszyka. Ćwicz odpowiednio 
do wierszyka gimnastykę poranną.
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ZDROWIE I CHOROBY

 Z której bajki ten rysunek?

 Co boli każdego z tych zwierząt?

 Jak sądzisz, dlaczego oni są chorzy?

 Powiedz nam, jak czułeś się, gdy byłeś 
chory. 
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Oznaki dobrego zdrowia

  Obejrzyj rysunki, nazwij oznaki zdrowia.

 Powiedz nam, jak się czujesz, gdy jesteś 
zdrowy.

 Gra gramowa “Jestem zdrowy”.
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Przyjaciele

Płakała duża meduza,
że jest chora, w gardle drapie
przyszli do niej przyjaciele 
Krab – haftuję wycinankę,
miękka Gąbka – myje szklankę, 
a Murena z swojej dziury
wydostaje konfitury.
I na lądzie i na morzu,
przyjaciel zawsze nam pomoże.

Wg. Lesi Wozniuk

 Kiedy można odwiedzać chorego kolegę?
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Korzystne porady

 Jeśli ciebie coś boli, czujesz nudności lub 
osłabienie, należy natychmiast poinformo-
wać o tym osoby dorosłe.

 Jeśli jesteś chory, wykonuj polecenia 
lekarza.

 Nie wolno brać żadnych leków (ani wita-
min) bez zgody rodziców lub lekarza.
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Rozdział 1

ZDROWE CIAŁO

W tym rozdziale znajdziesz: 
Reżim pierwszoklasisty

Ćwiczenia przeciw  
płaskostopiuĆwiczenia na postawę 
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Dlaczego warto spać

korzyści wynikające  
z ruchu

Jakie produkty 
żywnościowe  
są korzystne 

Jak myć ręce
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 Jakie zwierzęta nie śpią w nocy?

 Jakie zwierzęta idą spać i wstają razem ze 
słońcem?

TRYB DNIA 

Wyjaśnij, dlaczego dorośli i dzieci muszą prze-
strzegać reżimu. 
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Tryb dnia pierwszoklasisty

 Powiedz nam, jak dbasz o swoje zdrowie.

 Gra gramowa “Co robisz rano, popo łudniu, 
wieczorem”.
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 Naucz się wierszyka. Czy robisz codzien-
nie gimnastykę poranną?

Poranna gimnastyka

Skoki w boki i jaskółka.
Ramionami kręcę kółka.
Potem jeszcze jakiś skłon.
Serce bije mi jak dzwon.
Teraz chyba nie dam rady,
za to zrobię dwa przysiady.
W zdrowym ciele, zdrowy duch
i już siły mam za dwóch.

Jolanta Wybieralska 
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Korzystne porady

 Przed pójściem do szkoły, zjedz śniada-
nie.

 Po lekcjach odpocznij: pośpij, a następnie 
baw się na świeżym powietrzu.

 Podczas zajęć rób krótkie przerwy.
 Spakuj tornister wieczorem.
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TWOJA POSTAWA 

Twoja postawa – to sposób, w jaki chodzisz, stoisz, 
siedzisz. Zwierzęta również mają postawę. 

Popatrz na rysunki i wykonaj poranną 
gimnastykę:
 chodź, jak lew;
 biegaj, jak struś;
 przyciągnij się, jak kot i żyrafa;
 usiądź, jak wiewiórka.
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 Sprawdź swoją postawę.
 Wyobraź sobie że jesteś księciem (księż-

niczką). Naucz się chodzić, udając, że masz 
koronę na głowie.

 Naucz się prawidłowo siedzieć przy biurku.

prawidłowa postawa

Prawidłowa postawa – bardzo piękna i korzystna dla 
twego zdrowia. 
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Pierwszoklasista

Idę do szkoły, a ze mną przyjaciele
Śpiewam wesoło, bo przygód czeka wiele
Niosę plecak w nim książki i zeszyty 
w nowym piórniku mam kredki, długopisy
Piłka okrągła jak oko, odbija się wysoko.
Misio, taki miły, aby dzieci się tuliły.
Samochodzik, nie bez racji, że uczy motoryzacji.
Grabie, mydło i kanapkę, obok kilka pięknych lal,
wystrojonych jak na bal.
Jaki ciężki! Sprawdź to sam, 
Czy włożyłeś wszystko tam?

                               Wg. Nadiji Kyriyan

 Wymień rzeczy, które trzeba pozostawić w domu.

 Spróbuj prawidłowo spakować plecak.
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Korzystne porady

 Śpij na równym łóżku i malej poduszce.

 Noś plecak, a nie teczkę. Zakładaj go na oba 
ramiona.

 Nie wolno przeciążać plecaka. Weź tylko to, 
czego potrzebujesz w szkole.

 Codziennie kilka minut chodź z książką na 
głowie.
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ZDROWE STOPY

 Chcesz zostać prawdziwym tropicielem? 
Zgadnij, gdzie są czyje ślady.
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Ćwiczenia przeciw płaskostopiu

płaskostopie

 Stań mokrą stopą na kartce papieru  
i porównaj jej odcinek z obrazem.

 Codziennie wykonuj ćwiczenia dla stóp.
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Cztery 
Jak wiadomo z zoologii, każdy koń ma cztery nogi,
Ale kto z uczonych wie, czemu cztery, a nie dwie?
Co jest lepsze? Ręce cztery? Cztery nogi? Będę szczery
I otwarcie wyznam wam: chcę mieć to, co właśnie mam.
Mam dwie nogi i dwie ręce, 
wcale nie chciałbym mieć więcej,
Bo określa właśnie to, co jest co, i kto jest kto.

                                 Jan Brzechwa

 Wymień, części ciała człowieka.

 Wymień, części ciała zwierząt: psa, myszy, 
kota.
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Korzystne porady

 Ubieraj wygodne buty.

 Latem chodź boso po czystej trawie, piasku, 
drobnych kamieniach.

 Zimą chodź po macie do masażu. 
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CZYsTOŚĆ i ZDROWie

 Co robią zwierzęta?

 Co robią dzieci?

Wyjaśnij, dlaczego mycie rąk jest ważne.
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Przedmioty higieny

Przedmioty higieny – to są rzeczy, które pomagają być 
czystym i zadbanym. Odgadnij zagadki o nich.

Choć to nie zwierzę, zęby posiada
włoski na głowie równo układa.

Służy do prania, służy do mycia,
bez niej na ziemi nie byłoby życia.

Używasz go co dzień, 
często w wodzie moczysz, 
gdy nim buzię myjesz 
trochę szczypie w oczy. 

Co to jest? Na pewno wiesz!
Najeżona jest jak jeż
lecz nikogo nie kłuje
tylko zęby szoruje. 

 Co wiesz o przedmiotach higieny?

 Wymień te, które nie wolno pożyczać 
nawet kolegom.
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pięć kroków do czystych rąk

 Wymień pięć kroków do czystych rąk.

 Naucz się myć ręce zgodnie z zasadą pięciu 
kroków.
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Korzystne porady

 Opowiedz, kiedy konieczne jest mycie rąk.

 Zawsze otwieraj zimną wodę, a następnie – 
gorącą.

 Zamykaj odwrotnie: najpierw gorącą a po-
tem zimną.
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ODŻYWianie i ZDROWie

 Jak odżywiają się zwierzęta?

 Jakie jest twoje ulubione danie?

 Jakie jedzenie tobie nie smakuje?
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Nie wszystko, co jest smaczne – korzystne

Domowe posiłki, warzywa, owoce, produkty mleczne 
są korzystne dla twojego zdrowia. Powinno się jeść ich 
każdego dnia. A frytki, hamburgery i słodkie napoje 
gazowane – szkodliwe. 

 Wymień swoje ulubione korzystne produkty.
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„Smaczne” zagadki

Ależ ze mnie łakomczucha,
Wszystko pcham do swego 
brzucha.
Mięsa, tłuszcze i _ _ _,
Smakołyki, rarytasy.
Wszystko, co jest – to ja łykam
Ale najpierw się zamykam.

Gotowała baba barszczyk,
Marchew, burak i cebula, 
a za piecem śpiewał świerszczyk:
“Smaczny będzie, _ _ _ _ _ _.

Długo z ciasta ich zwijały,
i na wrzątku gotowały.
A śmietanę, kiedy dały,
Wszystkim bardzo 
smakowały.

Wg. Lesi Wozniuk
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Korzystne porady

 Staraj się jeść codziennie produkty mlecz-
ne i co najmniej pięć rodzajów owoców i 
warzyw.

 Trzeba jeść 4–5 razy dziennie o tym sa-
mym czasie.

 Przed jedzeniem umyj ręce mydłem.

 Słodycze lepiej używać po południu.
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RUCH I ZDROWIE

Pokaż:

 Jak ptak rusza skrzydłami;

 Jak skacze kangur;

 Jak pełza ślimak.

Na podstawie rysunku powiedz, dla kogo jest 
niezbędna poranna gimnastyka.
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Rodzaje aktywności fizycznej

 Wymień to, co już umiesz robić i czemu chcesz na-
uczyć się wkrótce.
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Zimowe sporty

Siadły sobie raz na sanki
Sympatyczne dwa bałwanki
i tak pędzą z górki w lesie,
aż kurzawa w krąg się niesie.

Hanna Łochocka

Równo, równo, jak po stole,
na  _ _ _ _ _ _ _ w dal...
Choć wyskoczy guz na czole,
nie będzie mi żal!

Maria Konopnicka 

Ja mam narty, ty masz narty.
Szurr, szurr! drogą, szlak utarty.
Lecz co taka jazda warta,
gdy na nosie, nie na nartach? 

Hanna Ożogowska

 Odgadnij zagadkę.

 Powiedz o swoich ulubionych sportach 
zimowych.
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Korzystne porady

 Zacznij dzień od porannej gimnastyki.

 Na spacerze bądź w ruchu: chodź, biegaj, 
graj w aktywne gry na świeżym powietrzu.

 Zapisz się na kursy tańca lub do sekcji 
sportowej.
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HARTOWANIE

 Jakie zwierzęta lubią upał?

 Jakie zwierzęta nie boją się zimna?

 Jak nazywają ludzi, którzy pływają w lo-
dowatej wodzie?

Powiedz, dlaczego hartowanie jest korzystne?
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Procedury hartowania

 W jaki sposób można hartować się latem, zimą, 
przez cały rok? 
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Coś “nie tak”

Czas lepić bałwanki 
Górki w śnieżnej dali
Zbych idzie na sanki,
Ubiera sandały.
Śnieg na dworze prószy,
Zamarzł rzeki brzeg 
Coś „nie tak” ze Zbyszkiem,
Zmylił czasu bieg.

Wg. Lesi Wozniuk

 Pomóż chłopczykowi ubrać się odpowied-
nio do pogody.

 Jak rozumiesz przysłowie „We wszystkim 
mieć miarę”?
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Korzystne porady

 Codziennie, przy każdej pogodzie, 
spaceruj na świeżym powietrzu.

 Ubieraj się odpowiednio do pogody. 

 Regularnie wietrz pokój.

 Procedurę har towania rób razem z 
rodzicami.
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KORZYSTNY ODPOCZYNEK

 Popatrz na rysunki.

 Jakie zwierzęta odpoczywają aktywnie – 
biegają, bawią się, skaczą?

 Jakie zwierzęta odpoczywają pasywnie?
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Aktywny i pasywny odpoczynek

 Które dzieci odpoczywają aktywnie?

 Które dzieci odpoczywają pasywnie?

 Powiedz nam, co lubisz robić w wolnym 
czasie.
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Śpij kochanie

W górze tyle gwiazd, 
W dole tyle miast. 
Gwiazdy miastom dają znać, 
Że dzieci muszą spać... 
Ach śpij kochanie. 
Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz dostaniesz. 
Czego pragniesz daj mi znać. 
Ja ci wszystko mogę dać. 
Więc, dlaczego nie chcesz spać?
Ach, śpij, bo nocą, 
Kiedy gwiazdy się na niebie złocą 
Wszystkie dzieci, nawet złe, 
Pogrążone są we śnie 
A ty jedna tylko nie.... 

Ludwik Starski
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Korzystne porady

 Umiejętnie łącz pracę i wypoczynek.

 Ograniczaj czas oglądania telewizji.

 Odpoczywaj aktywnie.

 Codziennie kładź się spać o tej samej 
godzinie.
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O składzie rodziny

Dlaczego warto słuchać rodziców

Rozdział 2

WŚRÓD LUDZI
W tym rozdziale dowiesz się:
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Jak poznać nowych przyjaciół

O dziewczętach i chłopcach
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MOJA RODZINA

Raz – troskliwa matka, 
Dwa – przytulę się do tatka, 
Babcia – trzy, a dziadek – cztery,
pięć – i siostra moja mała. 
Taka jest moja rodzina cała. 

Wg. Lesi Wozniuk

 Policz, ile osób w tej rodzinie.

 Ile osób jest w twojej rodzinie?

 Kto jest najstarszym członkiem twojej ro-
dziny, kto jest – najmłodszym?
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Zdrowa rodzina

 Opowiedz o tym, co jest na rysunkach.

 Powiedz o tym, jak dbają o zdrowie w two-
jej rodzinie.
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 Jakie porady dają ci rodzice, babcie i dziadkowie?

Przeczytaj z dorosłymi opowieści na str. 126  
i na str. 127. Kto nazywa się najlepszym ojcem  
i grzecznym dzieckiem wśród zwierząt?

Dlaczego warto słuchać rodziców 
Kto ci powie o dawnych latach 
tych lat naoczny świadek. 
Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną 
opowie ci twój dziadek.
Nie ma jak Babcia, jak babcię kocham –
Bez Babci byłby kiepski los.
Jak macie Babcię, to się nie trapcie,
Bo wam nie spadnie z głowy włos!
Drogi tatusiu – najlepszy na świecie, 
który mnie kochasz w zimie i w lecie, 
jesienią, wiosną w niezmiennej trosce 
w szczęśliwym domu – jak w raju rosnę.
Moja mama jest szczęśliwa, 
kiedy jestem taki grzeczny. 
Wtedy palcem nie kiwa, 
nawet palcem tym serdecznym.
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Korzystne porady

 Słuchaj porad starszych członków rodziny.

 Pytaj się dorosłych o pozwolenie na to, co 
nie wolno robić bez ich zgody.

 Pomagaj młodszym.
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Dziewczęta i chłopcy
Mam fryzurę na cebulę 
Przestraszyłam panią Ulę 
Pewnie zaraz wszystkim powie 
Co ja dzisiaj mam na głowie 
Nie kucyki, Nie warkocze 
Chociaż może są urocze 
To fryzura całkiem nowa 
Taka właśnie cebulowa 
Przestraszyłam Ciocię w szkole 
I tę dużą, rudą Olę 
Lecz fryzura cebulowa 
To jest przecież moda nowa 
Więc fryzurę na cebulę 
Pielęgnować będę czule 
I na pewno się ucieszę 
Gdy ktoś też się tak uczesze

Ewa Chotomska

 Jakie fryzury mają dziewczęta i chłopcy w 
twojej klasie?

 Czym ich fryzury są podobne, a czym róż-
nią się?
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Odzież dla chłopców i dziewcząt

 Obejrzyj rysunki. Jaka różnica w odzieży 
chłopców i dziewcząt?

 Jaką odzież częściej noszą dziewczyny, a 
jaką chłopcy, oraz jaką ubierają wszystkie 
dzieci?



62 63

Gry dla chłopców i dziewcząt

 Jakie gry więcej podobają się dziewczętom, 
a jakie chłopcom?

 Jakie gry podobają się wszystkim dzieciom?

 Jakie są twoje ulubione gry i zabawki?



62 63

Korzystne porady

 Przyjaźnij się z dziewczętami i chłopcami.

 Nauczaj się dobrych manier.

 Jeżeli jesteś chłopcem, naucz się zachowy-
wać się jak prawdziwy rycerz.

 Jeżeli jesteś dziewczyną, nauczyć się zacho-
wywać się jak mała panienka.



64 65

NAUKA PRZYJAZNI

koło przyjaźni

Patrzę w niebo na nim chmurki
Deszczyk pada jednak z górki
Letni deszcz, to dobra sprawa 
Tam gdzie pada, rośnie trawa.
Przyjaźni się trawa z kopą
Kopa z koniem i barankiem
Cielę z małą Gosią  
Gosia z deszczykiem i chmurką
Chociaż czasu minie wiele,
Będą oni przyjaciele.

Wg. Lesi Wozniuk

 Opowiedz o swoim przyjacielu lub koleżance.



64 65

Jak poznać nowych przyjaciół

 Zaprezentuj razem z kolega z klasy taką 
scenkę.

 Wymyślaj nowe sposoby zapoznania się.



66 67

„skarżypyta”

– Piotruś nie był dzisiaj w szkole,
Antek zrobił dziurę w stole,
Wanda obrus poplamiła,
Zosia szyi nie umyła,
Jurek zgubił klucz, a Wacek
zjadł ze stołu cały placek.
– Któż się ciebie o to pyta?
– Nikt. Ja jestem skarżypyta.

Brzechwa Jan

Wyjaśnij, jak rozumiesz przysłowia:

 Wiatr góry burzy, a złe słowo – przyjaźń.

 Ostre słówko – kolec w serce.

 Łagodne słowo otwiera drzwi żelazne.



66 67

Korzystne porady

 Bądź przyjazny do kolegów z klasy.

 Jeżeli kogoś przypadkowo obrazisz – 
przeproś;

 Kiedy ktoś obraża cię lub inne dziecko, 
powiedz o tym dorosłym.



68 69

Jak wezwać służbę 
ratowniczą 

Gdzie jest bezpiecznie 
bawić się 

Co robić, kiedy zabłądziłeś się

Rozdział 3

BIEZPIECZNE ŚRODOWISKO
W tym rozdziale dowiesz się:

112



68 69

Zasady bezpieczeństwa w domu i w szkole

Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jak sobie poradzić z obcymi ludźmi



70 71

BEZPIECZNE GRY I ZABAWY

Przedyskutuj z dorosłymi: 

 Gdzie na twoim podwórku, można jeździć na 
rowerze, rolkach, sankach?

 Jakie niebezpieczeństwa czekają na ciebie na 
podwórku?

 Jak tego uniknąć?



70 71

Wesołe kołomyjki

Nie powiedzą dzieci mamie, 
czy pyszne są malinki,
bo rozdarli w owych krzakach 
nogi, ręce, minki.

– Czy to twoja piłka, jest?
Pyta dziadek Tomka.
– Jeśli cała szyba – moja,
a rozbita – Romka.

Wolny, piątek w tym tygodniu,
ma pan woźny Kurek. 
Wszystkie śmieci na podwórku
zbiera mały Jurek.

Wg. Lesi Wozniuk

 Jakie rośliny mogą poparzyć lub podra-
pać?

 Dlaczego nie wolno grać w piłkę obok 
okien i jezdni?

 Jakie niebezpieczne obiekty mogą leżeć 
na ziemi?



72 73

Jak powiedzieć „NIE!”

Zawsze odmawiaj, jeżeli tobie proponują zabawy w 
niebezpiecznym miejscu lub wyjście z podwórka bez 
zgody rodziców.

 Wystarczy powiedzieć: „Nie!”

 Odmów i wytłumacz: „Nie! Nie mogę 
wyjść z podwórka.”

 Odmów i odejdź: „Nie! Idę do domu!”

 Odmów i namów przyjaciela: „Nie pójdę i 
tobie nie wolno!”



72 73

Korzystne porady

 Baw się tylko tam, gdzie pozwalają rodzice.

 Trzymaj się z dala od zwierząt.

 Nie wolno niczego podnosić z ziemi.

 Wychodź z podwórka tylko z dorosłymi.



74 75

NASZE RATOWNICY

 Z jakiego filmu animacyjnego są te rysunki?
 Jak nazywa się odważna mangusta?
 Od jakiego niebezpieczeństwa uratowała 

ona ludzi?
Przeczytaj z dorosłymi opowieść Lwa Tołstoja 
„Psy strażackie” na str. 128. Kogo uratowały psy 
strażackie?



74 75

służby ratownicze

 Jakie niebezpieczne sytuację pokazano na 
rysunku?

 Dla każdej sytuacji znajdź samochód, któ-
ry przyjedzie na wezwanie.



76 77

Jak wezwać ratowników

– Halo! Pali się domek u Kozy!
Adres: Dąbrowa, ulica Łozy,
Szybko, szybko, bez hałasu!
Szybko, bo już nie ma czasu!

Wg. Tamary Kołomijec

 Sprawdź czy kolega z klasy pamięta numer 
służby ratowniczej.

Razem z dorosłymi przeczytaj wiersz na 
str. 129. Kto obudził śpiącego strażaka?  Kto 
jest patronem strażaków? 



76 77

Korzystne porady

 Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.

 W przypadku niebezpieczeństwa – uciekaj, 
wzywaj o pomoc, zadzwoń do rodziców lub 
pod numer służby ratunkowej 112.

 Pamiętaj: nie wolno, dzwonić pod ten numer 
bez powodu!



78 79

W NIEZNANYM MIEJSCU

 Wyobraź sobie, że całą klasą poszliście do 
ZOO, cyrku, kina lub parku.

 Jak należy zachowywać się na wyciecz-
kach, żeby się nie zgubić?



78 79

Jeżeli zgubiłeś się, lub odszedłeś od klasy

 Zachowaj spokój. Bądź pewny, że opanujesz sytuację.

 Zostań w tym miejscu, gdzie jesteś. Po ciebie koniecz-
nie wrócą.

 Jeżeli masz telefon komórkowy, zawiadom rodziców.

 Jeżeli nie, zwróć się o pomoc do dorosłych.



80 81

kogo prosić o pomoc

Zwróć się do dorosłych, które są na miejscu. Powiedz, 
że zgubiłeś się, podaj swój adres i telefon rodziców. Wte-
dy otrzymasz potrzebną pomoc.



80 81

Korzystne porady

 Zapamiętaj numery telefonów rodziców i 
adres zamieszkania.

 Uważaj podczas wycieczki, słuchaj na-
uczycielkę, idź razem ze wszystkimi.

 Umów się o miejscu spotkania, w razie 
gdyby ktoś się zgubił.



82 83

BeZpieCZeŃsTWO W DOMU

 Narysuj swój dom i powiedz: ile ma pięter;
 czy jest w domu gaz, ciepła i zimna woda.

„pokaż mi swój domek”
W małym domku pod kasztanem 
mieszka Hania, miś i Janek.
Miś, co rano łapką stuka, 
budzi w budzie pieska Puka.
Nad okienkiem tuż przy ścianie 
jaskółeczka ma mieszkanie.
A na strychu koło worka 
jest dom myszki, mała norka.
Pod jabłonią dom wesoły. 
To ul – tu mieszkają pszczoły.
Idzie ślimak wśród poziomek. 
Mój ślimaku, gdzie masz domek?
W starej sośnie na polanie 
wiewióreczka ma mieszkanie.
W górach tam gdzie las świerkowy 
mieszka miś. Miś nie pluszowy. (...)

Helena Bechlerowa



82 83

Gdzie można bawić się w domu

W każdym domu są miejsca gdzie biegać i bawić się  
niebezpiecznie. Patrz na rysunek. Jakie pokoje są w tym 
domu?

Razem z dorosłymi zrób badanie swego domu. 
Dowiedz się, gdzie można bawić się, a gdzie 
nie wolno wchodzić.

 Dlaczego kuchnia – niebezpieczne miej-
sce do gry i rozrywki?

 Dlaczego nie wolno grać na balkonie, w 
pobliżu otwartych okien i na parapecie?

 Dlaczego bez zezwolenia nie wolno wcho-
dzić do pomieszczeń gospodarczych: piw-
nicy, garażu, komórki?



84 85

Niebezpieczne przedmioty w domu

Znajdź na obrazkach, przedmioty...

 które mogą urazić prądem;

 które mogą spowodować pożar;

 które mogą zalać podłogę w mieszkaniu;

 czym można skaleczyć się;

 czym można się zatruć.



84 85

Korzystne porady

 Włączaj tylko te urządzenia, co pozwalają 
rodzice.

 Jeżeli pojawiają się iskry elektryczne, na-
tychmiast powiedz o tym dorosłym. 

 Pilnuj, aby baterie wodne były zamknięte.

 Korzystaj z narzędzi pod nadzorem doro-
słych. Po ukończeniu pracy należy położyć 
narzędzia w bezpieczne miejsce.



86 87

BeZpieCZeŃsTWO W sZkOLe

 Znajdź na rysunku plac do zabaw, skwer, 
boisko, pomieszczenia gospodarcze, par-
king dla samochodów.

 Gdzie na tym podwórku nie wolno bawić 
się? Wyjaśnij, dlaczego.

 Czym podwórko twojej szkoły jest podobne 
do tego co na rysunku?

 Jaka jest między nimi różnica?



86 87

Odpoczynek na szkolnym podwórku

 Powiedz, jak dzieci odpoczywają na szkolnym po-
dwórku. 



88 89

Co robić na przerwie?

Napisałem wierszyk mały,
I opowiem go wam cały.
Język polski, lekcja pierwsza,
Trzeba się nauczyć wiersza.
,,to jest trudne” mówi Gaweł
Nawet pani się zaśmiała.
I nam drugą szanse dała,
Po czym pracę nam zadała.
,,Koniec lekcji” mówi pani,
Dzwoni dzwonek i jest przerwa,
Na niej każdy się rozerwał.
Kiedy ona się skończyła,
Klasa się już ustawiła.
Każdy siedzi przestraszony,
Bo dziś pani  rozbawiona.
I się śmieje do każdego,
Lecz nie spyta tu żadnego. (...)

 Wyjaśnij chłopcu, co można robić na przerwie.



88 89

Korzystne porady

 Na lekcjach pracy bądź ostrożny przy uży-
ciu narzędzi.

 Używaj sprzętu sportowego tylko pod nad-
zorem nauczyciela.

 W stołówce zachowuj się spokojnie, czekaj 
na swoją kolejkę, prawidłowo używaj sztuć-
ców.



90 91

JesTeŚ piesZYM

 Znajdź na rysunku poszczególne elementy 
drogi: jezdnie, krawężnik, chodnik, przej-
ście przez jezdnię.

 Znajdź na rysunku „Zebrę”.



90 91

Chodnik 
Obok drogi z lewej, z prawej, 
Jest asfaltowa oprawa
Tam nie jeżdżą, chodzą pieszo,
wszyscy ludzie gdzieś się śpieszą. 

Wg. Lesi Wozniuk

 Popatrz na rysunek. Kto jest najbardziej zagrożony? 
Wyjaśnij, dlaczego.

Po chodniku idź spokojnie, nie stwarzaj przeszkód dla 
przechodniów. Bądź ostrożny w pobliżu bram i wyjaz-
dów z garażu. Pamiętaj, zawsze chodzimy prawą stroną.



92 93

przejścia podziemne i nadziemne
To nie jezdnia, więc swobodnie 
mogą przez nią przejść przechodnie
Czy to duże miasto, wioska czy osada, 
kto przejściem chodzi, ten pod nic nie wpada!

Wg. Lesi Wozniuk

 Znajdź na rysunkach znaki drogowe, które wskazu-
ją na przejścia podziemne i nadziemne. 



92 93

przejście przez jezdnie na przejściu dla pieszych

Tylko tam, gdzie „zebra”, 
można iść bezpiecznie.
Ten drogowy przepis, 
trzeba znać koniecznie.

Wg. Lesi Wozniuk

Na przejściu spójrz w lewo, w prawo i znowu w lewo. 
Przechodź przez jezdnię, gdy nie ma samochodów lub 
kiedy stanęły i ustępują ci drogę. 



94 95

sygnalizacja świetlna

– Gdy zielone światło – idź
Gdy czerwone światło – czekaj!
Kiedy żółte mignie ci,
na jezdnię nie wbiegaj. 
Każdy uczeń, nawet mały
zna na pamięć te sygnały. 

Wg. Lesi Wozniuk

 Znajdź na rysunkach sygnalizacje dla pieszych. Czym 
ona się różni od zwykłej?



94 95

Korzystne porady

 Gdy obok drogi nie ma chodnika, idź pobo-
czem naprzeciw ruchu transportu.

 Jeżeli nie ma przejścia dla pieszych, prze-
chodź przez jezdnię na skrzyżowaniu.

 Jeżeli nie ma przejścia dla pieszych i skrzy-
żowania, przechodź przez jezdnię w tym 
miejscu, gdzie ona jest wyraźnie widoczna 
w obu kierunkach.

 Rozpocznij przejście jeżeli nie ma transpor-
tu lub kiedy jest on bardzo daleko.



96 97

 Jakie środki komunikacji miejskiej pokaza-
ne na tym rysunku?

 Jakie środki komunikacji miejskiej są do-
stępne w miejscu twojego zamieszkania?

 Czy korzystasz z komunikacji miejskiej, 
gdy idziesz do szkoły?

JesTeŚ pasaŻeReM



96 97

Autobus
Czy deszczyk pada, czy słońce świeci,
autobus wiezie do domu dzieci.
Jedzie: kominiarz, piekarz, fryzjerka,
młynarz, krawcowa, z cyrku treserka.
– Chętnie zawiozę panią i pana,
jeżdżę po mieście przecież od rana.
Proszę, zapraszam wszystkich do środka,
nie chcę, by ktoś stał na moich schodkach.

Beata Małgorzata Moniuszko

 Znajdź rysunki znaków drogowych wska-
zujących na przystanek autobusowy, tram-
wajowy, trolejbusowy.

 Kto prawidłowo przechodzi przez jezdnię 
w pobliżu przystanku?

 Jakie niebezpieczeństwa zagrażają temu 
chłopcu?



98 99

W transporcie publicznym
„Babcia”

Jedzie Jacek tramwajem
Rozsiadł się wygodnie
Patrzy jak po mieście
Spacerują przechodnie
Przy Jacku stoi babcia
– Siedź sobie wnuczku drogi! 
Stara babcia postoi
Choć ty młode masz nogi...
Wysiadł Jacek – a babcia
Ciężkie paczki zbiera
Czy ktoś by z was
Pochwalił tego kawalera? 

Czesław Janczarski

W środkach komunikacji miejskiej ustąp miejsce oso-
bom niepełnosprawnym, starszym i pasażerom podróżu-
jącym z małymi dziećmi.



98 99

Korzystne porady

 Czekaj transportu na przystanku, z dala od 
jezdni.

 Kiedy transport zbliża się, stań obok drzwi. 
Ustąp pierwszeństwa pasażerom, które wy-
siadają.

 W środku transportu siadaj na wolne miej-
sce lub stań tak, żeby było łatwo trzymać się 
poręczy.

 Przygotuj się do wyjścia. Zamień się miej-
scem z osobami, które nie wysiadają.



100 101

DROGa DO sZkOłY

 Dzieci spóźniają się na lekcję. Jaka droga 
do szkoły jest najkrótsza, a która jest bez-
pieczniejsza?

 Powiedz nam, jak idziesz do szkoły. Co 
może być zagrożeniem na twojej drodze? 
Jak tego można uniknąć?



100 101

Obok jezdni należy skoncentrować się i zachować 
ostrożność. Ucz się z dorosłymi zasad ruchu 
drogowego.

Jezdnia – miejsce wysokiego ryzyka!



102 103

Uwaga: Obcy!

 Z jakich bajek są te rysunki?

 Dlaczego Czerwony Kapturek, Kołobok, 
Królewna Śnieżka zostały ofiarami?

 Na jakie niebezpieczeństwa narażał się Pi-
nokio, kiedy nie poszedł do szkoły? Kto sta-
rał się go oszukać i okraść?



102 103

Korzystne porady

 Unikaj rozmów z nieznajomymi.

 Odmawiaj ich propozycjom, nie przyjmuj 
prezentów.

 Jeżeli obcy namawia, aby jechać lub iść z 
nim, pędź do ludzi i wołaj o pomoc.

 Zwróć się do milicjanta, wskaż na osobę, 
która prześladuje cię.



104 105

Tradycje ludowe i zdrowie

O wyjątkowości człowieka

Rozdział 4

ZDROWY DUCH
W tym rozdziale dowiesz się:



104 105

Jakie są odczucia

Jak podejmować decyzje

Jak poprawić humor



106 107

niepRZeCięTnOŚĆ CZłOWieka

 Z której bajki są te rysunki?
 Czym brzydkie kaczątko było podobne do 

innych kacząt?
 Czym ono różni się od nich?
 Jak reagowali na niego mieszkańcy ptasie-

go podwórka?
 Jak ono czuło się przez to?
 Jak zmieniło się brzydkie kaczątko, kiedy 

urosło? 



106 107

Wspólne – odmienne

Wszystkie płatki śniegu są podobne do siebie. Jeżeli 
dobrze przyjrzeć się, na świecie nie znajdziemy dwóch 
podobnych płatków śniegu. Każdy płatek śniegu jest 
niepowtarzalny i piękny na swój sposób. Zastanów się, 
co wspólnego mają wszystkie płatki śniegu i czym się 
one różnią.

Wszyscy ludzie są podobni, ale jeśli przyjrzysz się uważ-
nie to, na całym świecie nie znajdziesz dwóch takich sa-
mych ludzi. Każdy człowiek jest wyjątkowy i piękny na 
swój sposób. Co jest wspólne dla wszystkich ludzi, czym 
oni się różnią?



108 109

szanujmy odmienności

Każdy człowiek ma swoje gusta i interesy. Właśnie dla 
tego na świecie tak wiele ciekawych rzeczy. 

 Powiedzcie jeden drugiemu, co lubicie 
robić w czasie wolnym.

 Znajdźcie jeden wspólny interes i je-
den – odmienny.

 Zastanów się, czy warto sprzeczać się z 
przyjacielem, ponieważ wasze gusta nie 
są podobne.



108 109

Korzystne porady

 Traktuj innych z szacunkiem – i wtedy bę-
dą szanować ciebie.

 Pomagaj innym – i znajdziesz nowych przy-
jaciół.

 Bądź otwarty na wszystko, co nowe – wte-
dy zapomnisz o nudzie.



110 111

TRaDYCJe LUDOWe  
I ZDROWIE

 Kim są bohaterowie tych filmów animowa-
nych?

 Jakie ubrania kiedyś były noszone przez 
Kozaków?

 Jak nazywa się kozacka fryzura?
 Jaka jest ulubiona potrawa Kozaków?
 Co służyło do wzmocnienia zdrowia ludzi 

w dawnych czasach?



110 111

Święta i zdrowie

 Jakie święta są pokazane na rysunkach?

 Jakie są twoje ulubione święta?

 Jakie tradycje świąteczne są korzystne dla 
zdrowia?

 Z kolegami z klasy złóżcie program „Jak zor-
ganizować wesołe święto”.

Przeczytaj z dorosłymi wiersz „Dziś są twoje 
urodziny” na str. 131.



112 113

Ludowe tradycje i zdrowie

Przeczytaj ludowe przysłowia i powiedzenia o zdrowie. 
Wyjaśnij, jak je rozumiesz.

 Zdrowie – to podstawa.
 Zdrowie – skarb, który jest zawsze z tobą.
 Byłoby zdrowie, wszystko inne zgroma-

dzimy.
 Pilnuj ubrania, gdy jest nowe, a zdrowie – 

gdy jesteś młody.
 Gdy nie ma siły, świat jest nie miły.



112 113

Korzystne porady

 Dowiedz się o tradycjach ludowych, 
zwłaszcza tradycjach zdrowego stylu życia.

 Staraj się zdrowo odżywiać nawet na świę-
ta. Z umiarem spożywaj ciastka i słodycze.

 Pij tylko bezalkoholowe napoje!



114 115

NASTRÓJ I SAMOPOCZUCIE

 Z jakiego filmu animowanego są te rysunki?

 Komu groził maluch Jenot?

 Kogo on przestraszył się?

 Co poradziła mu matka?

 W jakim nastroju wracał?



114 115

Uczucia 

Uczucia – jest to ustosunkowanie się człowieka do 
określonych zdarzeń. 

Co czujesz, gdy:
 spacerujesz przy dobrej pogodzie;
 znajduje się przed tobą coś niesamowitego;
 nagle zaczęła się burza;
 musisz pozostać w domu, kiedy chcesz iść 

na spacer;
 wszystko ci znudziło się i nie ma co robić?



116 117

Uczymy się rozpoznawać uczucia

 Popatrz na rysunki i przeczytaj nazwy 
uczuć.

 Które z tych uczuć są przyjemne?

 Razem z kolegą z klasy potrenujcie rozpo-
znawać uczucia. Początkowo jeden wymy-
śla uczucie i przedstawia go. Kolega roz-
poznaje, jakie to jest uczucie. Następnie 
zmieńcie role.



116 117

Jak poprawić nastrój

 razem z kolegami z klasy graj w gry, które 
poprawiają nastrój.

 Zastanów się, jak jeszcze można poprawić 
swój nastrój.

 Jak rozumiesz przysłowie „Wesoła myśl – 
połowa zdrowia”?



118 119

Dzień dobry
Zaszumiało nasze pole
Złotą pieśnią zbóż,
Wschodzi, wschodzi śliczne słonko
Wśród różanych zórz.
Wschodzi, wschodzi złotą drogą
Nad ten ciemny las,
A skowronek z gniazdka leci,
Piosnką budzi nas.
Dobry dzień ci, wiosko miła,
Drogi domku ty!
I wy, świeżo rozkwitnione
Pod okienkiem bzy!
Dobry dzień wam, dobrzy ludzie,
Co idziecie w świt
Z jasną kosą na ramieniu,
Miedzą wpośród żyt!
Dobry dzień wam, lasy ciemne,
Stojące we mgle,
I ty, mały skowroneczku,
Co zbudziłeś mnie! 

Maria Konopnicka
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Korzystne porady

Aby poprawić swój nastrój:

 spaceruj na świeżym powietrzu, graj w 
ruchliwe gry;

 narysuj swój nastrój, to naprawdę 
pomaga;

 przeczytaj ciekawą książkę, oglądaj 
zabawny film animowany.
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Obejrzyj rysunki z filmu animowanego „Smiszaryky”.
 Jakie są imiona głównych bohaterów?
 O co chodzi w odcinkach z "ABC Bezpie-

czeństwa", "ABC Zdrowia", " ABC toleran-
cji i życzliwości"?

 Jakie inne bajki i filmy animowane uczą 
dbać o swoje życie i zdrowie?

UCZYMY się pODeJMOWaĆ DeCYZJe
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Decyzje i konsekwencje
     Ludzie, na codzień podejmują, wiele decyzji. Wszyst-
kie decyzje mają konsekwencje – pozytywne lub ne-
gatywne. Pozytywne konsekwencje powodują u ludzi 
przyjemne uczucia – radość, zadowolenie, wdzięczność i 
szacunek. Negatywne – strach, smutek, złość lub rozpacz.

Ułóż opowiadanie do rysunków. Zastanów się:

 Jaka decyzja doprowadziła do tego, że dziewczynka: 
rano przespała, omal nie wpadła pod samochód; zapo-
mniała w domu zeszyt?

 Co sądzisz, jak czuje się teraz?

 Jak musiała postępować?



122 123

Jak dokonywać świadomych decyzji

Świadome decyzji – są te, których ludzie dokonują 
po analizie sytuacji. Możesz nauczyć się podejmowania 
świadomej decyzje za pomocą „Zasad sygnałów 
świetlnych”.

pRZYsTaŃ

ZASTANÓW 
się naD 

KONSEK-
WENCJAMI

WYBIERZ 
I ZACZYNAJ 

DZiałaĆ

 Naucz się myśleć o konsekwencjach i doko-
nać właściwego wyboru.

 Jeżeli nie wiesz, jak postępować, zapytaj 
dorosłych.
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Rozwiązania dla Zdrowia
Dym tytoniowy jest szkodliwy dla zdrowia palaczy 

i tych, którzy znajdują się w pobliżu. Wdychanie dymu 
przez tych, którzy nie palą, nazywa się bierne palenie. 
Przeczytaj sytuację i wybierz opcję, która może pomóc 
unikać biernego palenia.

1. Ty i twoi przyjaciele siedzicie na ławce w swoim 
podwórku. Obok siada dorosły mężczyzna z papierosem. 
Co robicie:

a) dalej siedzicie na tej ławce;
b) pójdziecie do innego miejsca, przecież podwórko 

jest wielkie!
2. Chcesz jechać z przyjaciółmi windą, ale w kabinie 

stoi mężczyzna z papierosem. Co zrobicie:
a) wejdziecie do windy;
b) pójdziecie schodami, to jest korzystne dla zdrowia;
3. Weszliście z rodzicami do kawiarni. W jednym po-

koju wisi znak: „Zakaz palenia”. Co zrobisz:
a) zaproponujesz usiąść w tym miejscu, gdzie nie ma 

znaku;
b) usiądziesz tam, gdzie on jest.

Znak „Zakaz palenia”

Jeżeli wybrałeś tylko punkty b), twój wybór bezpieczny 
dla zdrowia, ty umiesz unikać biernego palenia!
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Zasady letnich wakacji

Przeczytaj zdanie i wybierz z dwóch, jedną prawidłową 
odpowiedź.

1. Rano i wieczorem opalamy się, a po południu...
a) latamy;
b) odpoczywamy.

2. Jeżeli zasnąć na słońcu, to bardzo skórę...
a) spalisz;
b) rozetrzesz.

3. Kiedy naciśniesz skórę – robi się biała, to oznacza, 
że...

a) zadowolona;
b) spalona.

4. Żeby na uzdrowisku nie chorować, wszystkie owoce 
trzeba dobrze...

a) myć;
b) rozgrzać.

5. Jeżeli nudności i gorączka, to człowiek ma – 
słoneczny...

a) komin;
b) udar.

6. Żeby głowy nie przegrzać, trzeba czapkę...
a) umyć;
b) założyć.

7. Nie uciekaj od swoich rodziców, ponieważ można w 
łatwy sposób...

a) śpiewać;
b) zgubić się.
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8. Rodziców łatwo znajdziesz, kiedy numer telefonu 
komórkowego ...

a) znasz;
b) zapominasz.

Sprawdź swój wynik: 1—b, 2—a, 3—b, 4—a, 5—b, 
6—b, 7—b, 8—a.

Jeżeli poprawnie wypełniłeś wszystkie zdania – dobra 
robota! Twoje wakacje będą przyjemne i bezpieczne. 
Życzę pięknego lata!

Natalia Gurkina
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DODATKI
Materiały do czytania uzupełniającego

Najlepszy tata

Najlepszymi tatami wśród zwierząt nazywane są pingwi-
ny cesarskie. One mieszkają w Antarktydzie.

O najzimniejszej porze roku tata-pingwin trzy miesiące 
ogrzewa jedno jedyne jajo na swoich łapach. Nie je przez 
cały ten okres i traci prawie połowę swojej wagi.

Mama-pingwin wraca, kiedy pisklę wydostaje się z sko-
rupy. Tylko wtedy, tata-pingwin idzie do morza jeść.
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Najgrzeczniejsze dziecko 

Najgrzeczniejszymi dziećmi wśród dzikich zwierząt, 
są małe delfiny. W pierwszym roku życia delfin nie od-
pływa od matki do ponad trzech metrów. On podąża za 
nią dookoła, powtarzając każdy ruch i każdy przystanek.

W taki sposób uczy się wszystkiego, co potrzebne w 
życiu: zdobywać żywność, uniknąć niebezpieczeństwa, 
komunikować się z innymi delfinami.
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psy strażackie

Zdarza się często, że w miastach podczas pożarów 
dzieci pozostają w budynkach, i nie ma możliwości ich 
uratować, ponieważ ze strachu chowają się i milczą, a 
ponieważ wszystko jest zadymione, trudno jest ich odna-
leźć. W tym celu w Londynie są wyszkolone psy. Psy te 
mieszkają ze strażakami, a gdy pali się dom, te psy wy-
syłają do uratowania dzieci. Jeden z takich psów uratował 
dwanaście dzieci, miał on na imię Bob.

Pewnego razu palił się dom. Kiedy strażacy przybyli do 
domu, podbiegła do nich kobieta. Płakała i powiedziała, 
że w domu pozostała dwuletnia dziewczynka.

Strażacy wysłali Boba. Bob wbiegł po schodach i znik-
nął w dymie. Pięć minut później wybiegł z domu. W 
zębach za koszulkę niósł dziewczynkę. Matka rzuciła się 
ku córeczce i płakała z radości, że ona żyje.

Strażacy pogłaskali psa i obejrzeli go, czy nie jest ura-
żony ogniem, ale Bob znowu rzucił się do domu. Strażacy 
pomyśleli, że jest jeszcze ktoś żywy i pozwolili mu pójść. 
Pies pobiegł do domu i wkrótce pojawił się z czymś w 
zębach. Kiedy ludzie zobaczyli, co on niesie, to wszyscy 
roześmiali się: Bob wyciągnął dużą lalkę.

Lew Tołstoj  
(tłum. Tatiana Woroncowa)
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pali się! 

Leciała mucha z Łodzi do Zgierza,
Po drodze patrzy: strażacka wieża,
Na wieży strażak zasnął i chrapie,
W dole pod wieżą gapią się gapie.
Mucha strażaka ugryzła srodze,
Podskoczył strażak na jednej nodze,
Spogląda – gapie w dole zebrali się,
Wkoło rozejrzał się – o, rety! Pali się!
Pożar widoczny, tak jak na dłoni!
Złapał za sznurek, na alarm dzwoni:
– Pożar, panowie! Wstawać, panowie!
Dom się zapalił na Julianowie!
Z łóżek strażacy szybko zerwali się -
Pali się! Pali się! Pali się! Pali się!
Burmistrz zobaczył łunę z oddali:
– Co to się pali? Gdzie to się pali?
Na Sienkiewicza? Na Kołłątaja?
Czy też w Alei Pierwszego Maja?
Może spółdzielnia? Może piekarnia?
Łuna już całe niebo ogarnia.
Wstali strażacy, szybko ubrali się.
Pali się! Pali się! Pali się! Pali się!
Wyszli na balkon sędzia z sędziną,
Doktor, choć mocna spał pod pierzyną,
Wybiegł i patrzy z poważną miną.
Z okna wychylił głowę mierniczy,
A już profesor z przeciwka krzyczy:
– Obywatele! Wiadra przynieście!
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Wszyscy na rynek! Pali się w mieście,
Dom cały w ogniu, zaraz zawali się!
Pali się! Pali się! Pali się! Pali się!
Biegną już ludzie z szybkością wielką:
Więc nauczyciel z nauczycielką,
Fryzjer, sekretarz, telegrafista,
No i milicjant, rzecz oczywista
Straż jest gotowa w ciągu minuty.
Konia prowadzą – koń nie podkuty!
Trzeba zawołać szybko kowala,
Pożar na dobre się już rozpala!
Prędzej! Gdzie kowal?! To nie zabawka!
Dawać sikawkę! Gdzie jest sikawka?!
Z pompą zepsutą niełatwa sprawa.
Woda do beczki! Beczka dziurawa!
Trudno, to każdej beczce się zdarza.
Który tam?! Prędzej, dawać bednarza!
Zbierać siekiery, haki i liny!
Pali się w mieście już od godziny!
Pali się! Pali się! Pali się! Pali się!

Wreszcie strażacy szybko zebrali się,
Beczkę zatkali drewnianym czopem,
Jadą już, jadą, pędzą galopem.
Przez Sienkiewicza, przez Kołłątaja,
Prosto w Aleję Pierwszego Maja –
Już przyjechali, już zatrzymali się:
Pali się! Pali się! Pali się! Pali się! (...)

                                                Jan Brzechwa
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DZiŚ  
są TWOJe URODZinY! 

Kiedy słonko dziś zaświeci
Będą Tobie śpiewać dzieci.
Będą imię Twe opiewać,
Będą Tobie dzieci śpiewać.

Chwalić Ciebie w każdej dobie.
Dzieci śpiewać będą Tobie.
Na wysiłek się zdobędą,
Dzieci śpiewać Tobie będą.

Lepsze będą od skowronka,
Będą śpiewać i bez słonka.
By był uśmiech na Twej buzi
Będą śpiewać jeszcze dłużej.

Od niedzieli aż po wtorek
Aż nie zedrą swych gardziołek.
Cicho sto lat będą nucić,
By Twej buzi nie zasmucić.

Byś z twarzyczką uśmiechniętą
Przebrnął przez coroczne święto.
By kochały Cię dziewczyny.
Życzy mama w Urodziny.
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Lista zalecanych  
filmów animowanych

38 papug 
Rikki –Tikki – Tawi 
Brzydkie kaczątko
Wszystko o Kozakach
Maluch Jenot

Smieszaryki: ABC zdrowia:
• Niezdrowe rekordy
• Jeżeli chcesz być zdrowy
• Kto potrzebuje gimnastyki porannej
• Higiena osobista
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Smieszaryki: ABC bezpieczeństwa ruchu drogowego:
• Gdzie jeździć?
• Zebry w mieście!
• Na przystanku autobusowym
• W autobusie

Smieszaryki: ABC dobrej woli:
• Pory roku
• Uczynek 
• Moralność
• Mucha nie jest robakiem
• Kto komu?

Filmy animowane i inne ciekawe rzeczy na temat „Smieszaryki” 
można znaleźć w Internecie pod adresem: 

www. smeshariki. ru 
www.ndfond.ru
http://ndfond.ru/menu/projects/100414PR121836
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