Zagrożenia w moim otoczeniu:
•

ruch uliczny - w drodze do szkoły czy na spacerze mogę zostać potrącony przez samochód

•

porwanie - dzisiaj coraz częściej mówi się o niebezpieczeństwie jakim jest porwanie,
dlatego
bez wiedzy rodziców nie mogę oddalać się od domu czy szkoły. Mam
telefon komórkowy i w
każdej chwili mogę wezwać pomoc, zadzwonić pod numer
alarmowy 112 lub 997 policja

•

pożar - zarówno w domu, szkole czy miejscu publicznym istnieje ryzyko pożaru, dlatego ważne
jest aby znać numer do straży pożarnej 998 oraz na pogotowie 999

•

detergenty - w domu znajduję się wiele środków czystości , które mogą być bardzo groźne
dla zdrowia i życia jeśli nieodpowiednio się ich używa. Powinny być
przechowywane
w miejscu niedostępnym dla dzieci.

•

atak psa - na ulicy mogę napotkać bezpańskiego psa lub groźnego, który uciekł właścicielowi.
Może mnie zaatakować i pogryźć.

•

porażenie prądem - należy ostrożnie korzystać z prącu i urządzeń elektrycznych, pamiętać
o zasadach bezpieczeństwa,

•

złamanie\stłuczenie - jeśli nie będę zachowywał ostrożności zarówno w domu jak i na
zewnątrz mogę narazić się na upadek\ uderzenie i spowodować uraz. Kiedy nie
uważałem podczas zabawy na trampolinie złamałem rękę i przez połowę wakacji
nosiłem gips.

•

skaleczenie - używając szkalnych naczyń lub przebywając w pobliżu szklanych powierzchni
narażamy się na możliwość skaleczenia jeśli szkło pęknie
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Wynalazki techniczne ułatwiające życie:
•

samochód - dzięki niemu możemy podróżować szybko i wygodnie

•

samolot - ułatwia dalekie podróże, znacznie skraca ich czas

•

telefon

•

radio - pozwala uzyskać dostęp do informacji , ale umila też czas jeśli możemy
muzyki

•

internet i poczta elektroniczna - możliwość szybkiego i łatwego komunikowania się oraz
przesyłania ważnych materiałów np lekcji w czasie pandemii .

- ułatwia kontakt z innymi ludźmi oraz ułatwia np wezwanie pomocy
posłychać

•

winda - pozwala szybko i wygodnie przemieścić się na wysokość, bardzo ważne udogodnienie dla
osób niepełnosprawnych, chorych i starszych

•

słuchawki bezprzewodowe - dla mnie bardzo fajne udogodnienie życia, nie przeszkadza mi kabel
łaczący słuchawki np. z telefonem

•

dron - jest bardzo pomocny w wielu dziedzinach, np policja i inne służby mogą łatwiej patrolować
trudnodostępne miejsca lub poprostu nie narażać funkcjonariuszy. Fotograf może robić ciekawe
ujęcia w powietrza, niemożliwe do uzyskania w tradycyjny sposób.

•

kuchenka mikrofalowa - fajna sprawa, pozwala podgrzać posiłek bez ryzyka poparzeniem

•

żarówka - jest bezpieczniejsza niż świeca czy lampa naftowa, ale przede wszystkim
wygodniejsza w użyciu
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