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Ведмедик Безпеки каже:

Перед тим як будеш малювати,
треба правила прочитати.
Якщо все зрозумієш, можеш починати
кожну сторінку прикрашувати.

Original Text: Royal Canadian Mounted Police, Community Policing Services
Translation: Saskatchewan Learning (2002), with permission.
For classroom use only. No part of this publication may be reproduced for
commercial purposes.
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Ведмедик Безпеки каже:

Вогонь � небезпечний.  Можеш попектися.
Ніколи не бався з сірниками.
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Батьки знають, котрі ліки тобі давати,
коли ти хворієш.

Пілюлі (ліки) � це не цукорки.
Ніколи не бався ліками.

~  3  ~



Добре дивись. Це символи небезпеки.

�Ніколи не торкай цих речей!�
� каже Ведмедик Безпеки.
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Не говори до незнайомих людей й ніколи не
бери від них цукорків або інших речей.
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Якщо побачиш цей символ у вікні, можеш звернутись
до цих сусідів-охоронців за допомогою.
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Поліція � це ваші друзі та охоронці.
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Можеш угадати, що сталося з Ведмедиком Безпеки?
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Він їхав на велосипеді неуважно!

~  9  ~



Ведмедик Безпеки каже:

Рушниці, револьвери й кулі � це не забавки для
дітей!  Ніколи не торкайте їх.
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Ходити по тонкому льоду дуже небезпечно!

Не пробуйте це робити взимку, хіба ваші батьки або
опікуни кажуть, що вже безпечно це робити.

~  11  ~



Не залежно від віку в човні небезпечно плисти
самій/самому.  Завжди беріть когось зі собою.
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Обов�язково потрібно носити рятівний жилет у човні.
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Намагайтеся все робити безпечно�
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Думайте тільки про вашу безпеку!
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Вивчіть напам�ять, що значать ці дорожні знаки.

Будете знати, коли зупинитись й коли безпечно йти вперед.

СТІЙ

УВАЖНО
ЙДИ

ПОЇЗД
ПЕРЕЇЖДЖАЄ
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Злучи крапки/числа щоб побачити Ведмедика Безпеки.

~  17  ~



Ім�я

_______________________________________

Адреса

_______________________________________

Школа

_______________________________________
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Канада

Ведмедик Безпеки просить від Вас обіцянки:

Я, _____________________________, обіцяю пам�ятати всі правила
безпеки, поважати власність інших, бути гордим/гордою своєю

школою та громадою й допомагати поліції підтримувати всі закони.


