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Ми живемо у св�т�, повному 
вс�ляких ц�кавостей. Нас оточує 

безл�ч привабливих речей, багато 
чого спонукає нас досл�джувати 
все навколо себе. Але треба бути 

дуже уважними та дбати про 
безпеку! 



Вдома кожна к�мната та майже кожна р�ч 
може бути одна ц�кав�ше одної. Але треба 
пам'ятати деяк� правила, аби не наражати 
себе на небезпеку! Давай подумаємо, що 

може бути вдома небезпечним?



Небезпечн� реч� вдома,як� 
можуть бути ну-у-у дуже 

ц�кав�

Праска

РозеткаВ�кно

Н�ж

Плита

Голка



Н�ж треба тримати м�цно за 
ручку. Завжди опускати донизу, 

якщо йдеш з ним. Не можна 
в�двол�катись, якщо р�жеш щось 

- можно травмуватись. Треба 
сл�дкувати за другою рукою, 

щоб не п�дставити пальчики п�д
н�ж.

Як же поводитись, аби не 
наражати себе на небезпеку? 



Праска та плита можуть бути дуже 
гаряч�. До плити не можна торкатись 

у м�сц�, де розташован� комфорка 
(куди ставлять посуд для готування) 
- там саме � буде гарячо. У праски не 
можна торкатись металевої основи, 

яка саме нагр�вається та прасує реч�.  



Через розетку подається струм, який 
живить всю електрику, якою ми 
користуємось та заряджає наш� 

гаджети. Але струм дуже небезпечний 
� може сильно травмувати. Не можна 

братися за розетку мокрими руками. Не 
можна н�чого встромляти у розетку чи 

засовувати туди пальц�. Так можна 
отримати удар струмом! 



Голка - дуже ц�кава та корисна р�ч. 
Нею можна шити або вишивати гарн� 
картини. Вишивати дуже корисно та 
приємно. Але голка дуже гостра � 

поводитися з нею треба охайно. Не 
можна встромляти її соб� чи �ншим у 

т�ло - це боляче. Голку треба тримати 
у спец�альному м�сц�, аби вона не 

загубилася та не вколола когось.   



В�кна завжди привертають до 
себе увагу. Адже через них 

можна спростер�гати весь св�т. 
Але пам'ятай - треба бути 

уважним та не робити 
дурниць!  

Не можна зал�зати на п�дв�коння та 
висовуватись з в�кна. Д�тям заборонено 

самост�йно в�дкривати та зачиняти в�кна. 
Не можна н�чого викидати з в�кон. Не 
можна голяка стояти перед в�кном. 



Нам вс�м дуже подобається 
досл�джувати св�т та взаємод�яти 
з р�зними речами. Це дуже ц�каво 
та приємно. Головне - пам'ятати 
про власну безпеку � думати, як 
правильно використовувати реч�, 
аби не завдати шкоди ан� соб�, ан� 

комусь �ншому.  


