
Bezpieczne wakacje 

 

Bezpieczne wakacje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM - piosenka  

 

Bezpieczne wakacje 

https://www.youtube.com/watch?v=K-6T693WQKY – film edukacyjny 

 

 

 

 

 



Jak zachować się podczas wakacji, czyli jak wypoczywać z 

głową 

 

Wakacje nad morzem, jeziorem, rzeką. Zasady bezpiecznej kąpieli.  Pływaj tylko w miejscach 

strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik  WOPR. Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest 

zakazana..   Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. Przestrzegaj regulaminu 

kąpieliska.   Nie skacz do wody w miejscach nieznanych.  

 

 

 

Wakacje w górach. Aby bezpiecznie chodzić po górach trzeba mieć kondycję, a także dużą wiedzę na 

temat tego, jak robić to bezpiecznie.  Wybierając się w podróż po górskich szlakach należy zaopatrzyć 

się dobre buty i ubranie.  Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych. Wyruszaj rankiem, 

gdyż pogoda najczęściej psuje się po  południu.  

 

 



Wakacje na podwórku. Podwórko to znakomite miejsce na zorganizowanie zabawy, powinno być 

położone z daleka od jezdni, ruin, wykopów.  Bawiąc się nie rozmawiaj z obcymi i nie pozwól, aby 

wypytywali się mieszkanie i Twoich rodziców.  Zwracaj uwagę na nieznajomych kręcących  się w 

pobliżu mieszkania. Może to być włamywacz. Spróbuj zapamiętać wygląd obcego.  

 

 

 

Wakacje w domu.  Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organizowania ciekawych, bezpiecznych 

zabaw. Pamiętaj jednak, że są rzeczy, których  musisz się bezwzględnie wystrzegać w swoich 

zabawach. Są to: 1) Gaz - możesz się nim zatruć lub spowodować wybuch. 2) Prąd - może Cię porazić.                              

3)  Ogień - możesz spowodować pożar. 4) Lekarstwa - możesz się nimi zatruć.  

 

 

 

 



Wakacje na słońcu Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu.  Unikaj wysiłku w pełnym słońcu. Noś 

nakrycia głowy i okulary słoneczne.   Jeżeli musisz przebywać na słońcu, stosuj filtry ochronne. Chroń 

się w cieniu w godzinach południowych.   

 

 

 

Co robić, jak obcy puka do drzwi?  Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź, kto 

to. Wyjrzyj przez okno lub spójrz przez wizjer w drzwiach. Jeżeli to osoba, której nie znasz : NIE  

OTWIERAJ DRZWI!!!  Przygotuj kartę z najważniejszymi numerami telefonów, pod które możesz 

zadzwonić w razie potrzeby. Jeżeli nie masz w domu telefonu, a coś Ci zagraża - ZAALARMUJ 

SĄSIADÓW!  

 

 

 

 



Wakacje w lesie.   Wchodząc do lasu czytaj i stosuj się do informacji  umieszczonych na tablicach 

informacyjnych.   Nie zbieraj i nie jedz  jakichkolwiek leśnych owoców.  Nie krzycz bo możesz spłoszyć 

zwierzynę. Jeśli spotkasz dzikie zwierzę spokojnie wycofaj się z tego miejsca.  Ogniska można rozpalać 

w miejscach do tego  wyznaczonych, a po zakończeniu należy wygasić je wodą. Nie zostawiaj śmieci.   

 

 

WAŻNE NUMERY            

                                                                                                                                                                               

112-telefon alarmowy służb ratowniczych.                                                                                                                                                                                                                                       

997-telefon alarmowy Policji.                                                                                                                                              

998-telefon alarmowy Straży Pożarnej.                                                                                                                     

999-telefon alarmowy Pogotowia Ratowniczego.                                                                                                   

601 100 100-telefon alarmowy WOPR 

 

 



Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. 

Rymowane rady  
 

Głowa nie jest od parady 

służyć musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj 

kiedy słońce pali. 

 

Płynie w rzece woda  

chłodna, bystra, czysta, 

tylko przy dorosłych  

z kąpieli korzystaj. 

 

Jagody nieznane  

gdy zobaczysz w borze - 

Nie zrywaj! Nie zjadaj! -  

bo zatruć się możesz. 

 

Urządzamy grzybobranie 

jaka rada stąd wynika? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz 

nie wkładaj go do koszyka. 

 

Biegać boso jest przyjemnie, 

ale ważna rada: 

- idąc na wycieczkę pieszą 

dobre buty wkładaj! 

 

 

 

 



Bezpieczne wakacje 2020: kilka zasad, których musisz przestrzegać. 
 

Wakacje 2020 będą inne niż zwykle, bo musimy nauczyć się nowych zasad bezpieczeństwa i wyrobić 

sobie nawyki, które pomogą nam ochronić się przed koronawirusem. Choć pozwolono na otwarcie 

hoteli i pensjonatów, a kolejne kraje zapraszają zagranicznych turystów, to warto pamiętać, że 

pandemia nie minęła. Nadal są państwa i regiony, których lepiej unikać. Także w kraju nie wolno ci 

zapomnieć o bezwzględnej higienie i innych nadzwyczajnych środkach ostrożności. 

 

 

 

WHO radzi, jak nie zarazić się koronawirusem : 

 zachowuj odstęp co najmniej 1,5 metra od innych osób, a na wszelki wypadek zawsze miej 
pod ręką maseczkę (uwaga, na lotniskach, na terenie terminali, oraz w samolotach i 
pociągach noszenie maseczek jest obowiązkowe) 

 unikaj kontaktu z osobami, które kaszlą albo mają gorączkę 
 często myj ręce wodą z mydłem albo przemywaj płynem na bazie alkoholu 
 nie dotykaj oczu, ust ani nosa 
  nie dotykaj maseczki ochronnej, a po jej zdjęciu umyjcie ręce (maseczkę jednorazową trzeba  

 

 



Na wakacje ruszać czas 

 
Za dni kilka –o tej porze 
będę witać polskie morze. 
Bo najbardziej mi się marzy 
żeby bawić się na plaży. 
 
A ja chciałbym dotknąć chmury 
i dlatego jadę w góry.  
Razem z mamą, razem z tatą 
w górach lubię spędzać lato. 
 
Ja na morze nie mam czasu. 
Wolę jechać het- do lasu. 
I tam z dziadkiem zbierać grzyby 
albo w rzece łowić ryby. 
 
Dla mnie to najlepsza pora 
żeby wskoczyć do jeziora. 
Nie chcę w upał chodzić w góry. 
Wolę jechać na Mazury. 
 
Morze, góry, las i rzeka; 
Wszystko to już na nas czeka. 
Bo zaczęło się już lato 
Jedźmy mamo, jedźmy tato. 

 

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje: 

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której 

godzinie zamierzasz wrócić. 

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 

3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach 

dla pieszych i na zielonym świetle. 

4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 

6. Nie rozmawiaj z obcymi. 

7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 

8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 

9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 

10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 

11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych 

kąpieliskach. 

12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 

13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś 

nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem. 



15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas 

jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry. 

16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 

17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 

18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 

19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić. 

20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność 

kleszczy. 

21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są 

trujące. 

22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. 

23. Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może 

Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 

25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 

 

Aby lepiej zapamiętać zasady bezpieczeństwa, na koniec przedstawiamy kilka z nich w 

bardziej humorystyczny sposób: 

1. Numer 112 znamy i w razie potrzeby go wybieramy. 

2. Jeśli kogoś nie znamy, na pewno z nim nie rozmawiamy. 

3. Gdy na plaży przebywamy, od mamy się nie oddalamy. 

4. W górach po szlaku chodzimy, wtedy nie zbłądzimy. 

5. Gdy na słońcu przebywamy, czapkę lub kapelusz zakładamy. 

Rozwiąż krzyżówki 

 



  

  

 

 

 



 


