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ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ  
 
• Εάν τα κρεβάτια είναι κουκέτες (το ένα πάνω από το άλλο), προσέχω 
πολύ και δεν βιάζομαι όταν ανεβαίνω και κατεβαίνω από το επάνω 
κρεβάτι. Όταν βρίσκομαι στο επάνω, δεν παίζω με άλλους και δε 
σκύβω, γιατί μπορεί εύκολα να πέσω. 

• Δε βάζω ποτέ τα δάκτυλά μου ή κάποιο αιχμηρό αντικείμενο μέσα σε 
πρίζα. Η πρίζα έχει ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο θα μου προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία και θα με κάψει. Για τον ίδιο λόγο δεν παίζω με 
διακόπτες,  ηλεκτρικά καλώδια, τη λάμπα του γραφείου  και το 
πορτατίφ. 

• Χρησιμοποιώ φωτάκι νυκτός, ώστε εάν σηκωθώ τη νύκτα να μη 
σκοντάψω σε κάποιο έπιπλο ή αντικείμενο και κτυπήσω. 

• Δεν τρέχω μέσα στο υπνοδωμάτιο, γιατί μπορεί να σκοντάψω στο 
χαλί ή να γλιστρήσω και να κτυπήσω σε κάποια αιχμηρή γωνία. 

• Όταν σταματήσω να παίζω, δεν αφήνω τα παιχνίδια μου στο πάτωμα. 
Τα μαζεύω για να μη σκοντάψει κάποιος πάνω τους.  

• Όταν παίζω με παιχνίδια που έχουν μικρά κομμάτια, δεν τα βάζω 
ποτέ κατά λάθος στο στόμα μου, γιατί μπορεί να πνιγώ. 

• Δεν αφήνω ποτέ παιχνίδια και αντικείμενα στα σκαλοπάτια, γιατί 
μπορεί να σκοντάψει κανείς και να τραυματιστεί σοβαρά.  

• Όταν ανεβαίνω ή κατεβαίνω τη σκάλα, δεν τρέχω, περπατώ 
προσεκτικά και κρατιέμαι από την κουπαστή, εφόσον υπάρχει. 

• Δεν παίζω με αιχμηρά αντικείμενα, όπως ψαλίδι και μολύβια, γιατί 
μπορούν να τραυματίσουν εμένα ή κάποιον πλάι μου. Για τον ίδιο 
λόγο, δεν τρέχω ποτέ με αυτά στο χέρι. Μαθαίνω πώς να τα 
μεταφέρω με ασφάλεια, κρατώντας τα μακριά από το σώμα μου με τη 
μύτη προς τα κάτω και περπατώντας σιγά και προσεκτικά.  
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• Δεν βάζω ποτέ στο στόμα μου μολύβια, μαρκαδόρους, πλαστελίνες ή 
κόλλα, γιατί μπορεί να δηλητηριαστώ. Όταν χρησιμοποιώ κόλλα, δεν 
την πλησιάζω ποτέ στα μάτια μου. 

• Δε σκύβω ποτέ από το παράθυρο, γιατί μπορεί εύκολα να χάσω την 
ισορροπία μου και να πέσω και  δεν πετάω ποτέ πράγματα, όσο 
μικρά και αν είναι, γιατί μπορεί να προκαλέσω ατύχημα. 

• Όταν παίζω, δε χώνομαι σε χώρους που δεν είμαι σίγουρος ότι 
μπορώ εύκολα να βγω, όπως ντουλάπι που κλειδώνει και  μπαούλο 
με μεντεσέ. 

• Δεν τρώω ποτέ ξαπλωμένος. 
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