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Pomagasz rodzicom, dziadkom, 
rodzinie w gospodarstwie? 

 To dobrze, ale nie podejmuj się 
  prac i zadań przekraczających  
     Twoje możliwości fizyczne    

  i  psychiczne!



  

Maszyny rolnicze 
W gospodarstwie rolnym maszyny i urządzenia są niezbędne jednak 

pamiętajmy, iż mogą być niebezpieczne!

Zapamiętaj:
 

➔ Nie przebywaj w pobliżu pracujących maszyn 
➔ Nie obsługuj dmuchaw, przenośników taśmowych/ślimakowych
➔ Nie wchodź do maszyn nawet takich które nie są uruchomione 
➔ Nie wykonuj czynności przy pilarkach tarczowych, podawaniu i odbieraniu drewna,
➔ Nie przebywaj  na podestach maszyn rolniczych 
➔ Nie jeździj na błotnikach, dyszlach, przyczepie załadowanej słomą/sianem



  

Maszyny rolnicze 

Podczas bezpośredniej obsługi 
maszyn występuje ryzyko 

pochwycenia przez elementy 
ruchome, skaleczenia, a nawet 

amputacji kończyn. 



  

Ciągnik rolniczy
Zabronione jest powierzanie dzieciom kierowania ciągnikami 

rolniczymi. 

Czynność ta wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego jest przeznaczona 
wyłącznie dla osób dorosłych, posiadających wymagane uprawnienia. 
Brak dostatecznych umiejętności przy obsłudze ciągnika i ograniczone 

możliwości psychofizyczne dzieci mogą doprowadzić do wypadku. Ofiarą 
zdarzenia może być nie tylko kierowca, ale również osoba znajdująca się 

w pobliżu pojazdu. 



  

Niebezpieczne miejsca w gospodarstwie

Na terenie gospodarstwa istnieje wiele 
niebezpiecznych miejsc. 

Nie zbliżaj się do:
➔Miejsc pracy oraz przechowywania maszyn rolniczych
➔Miejsc przechowywania substancji chemicznych
➔Niezabezpieczonych otworów w ziemi
➔Szamba 



  

Zagrożenia chemiczne 

                                      Środki ochrony roślin, paliwa,         
                                 nawozy,rozpuszczalniki, smary, smoły 

–                           mogą być niebezpieczne! 

                              Środki chemiczne mogą przedostać się    
 do organizmu nie tylko poprzez bezpośrednie spożycie, 

ale również przez układ oddechowy i skórę. 

NIE WOLNO PRZECHOWYWAĆ ŚRODKÓW 
CHEMICZNYCH W OPAKOWANIACH 

SPOŻYWCZYCH! 



  

Zagrożenia chemiczne 

Objawy wskazujące na zatrucie środkiem chemicznym:

● Zawroty i bóle głowy 

● Palenie w przełyku i gardle

● Wymioty, nudności, bóle brzucha 

● Trudności z oddychaniem 

● Utrata świadomości 

● Zaczerwienie skóry 



  

Ogień

Zabawa z ogniem może skończyć się tragicznie! 
Wystarczy jedna iskra aby zniszczyć dobytek ludzi, 

siedlisko zwierząt bądź nawet doprowadzić do 
śmierci człowieka. 

Ognisko można rozpalać tylko w miejscach 
specjalnie do tego przygotowanych. 



  

Zwierzęta na wsi 

W gospodarstwie rolnym często można spotkać 
wiele zwierząt. Zwierzęta również odczuwają 
cierpienie i ból dlatego musimy okazywać im 

szacunek, darzyć ochroną i opieką. 

NIE WOLNO BIĆ, PŁOSZYĆ ANI STRASZYĆ !!!



  

Zwierzęta na wsi 

Dzieci z uwagi na swoje ograniczone możliwości 
psychofizyczne nie mogą bezpiecznie 

obsługiwać dużych zwierząt. Mogą one być 
niebezpieczne i spowodować poważny uraz 

przez kopnięcie, przygniecenie, uderzenie, czy 
ugryzienie. 



  

Zabawa i prace na wysokościach 

   Dzieci pochłonięte 
powierzonym zadaniem bądź 

zabawą nie są w stanie 
prawidłowo ocenić zagrożenia 

oraz przewidzieć skutków 
nieostrożności. Upadek z 

wysokości może skończyć się 
tragicznie.
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