
BEZPIECZNE FERIE 2021



Ferie są po to abyś odpoczywał,
bawił się,

realizował swoje zainteresowania,
na które w okresie nauki
często brakuje Ci czasu.



        
Twoje otoczenie i Twój dom  są ciekawe.

Będziesz miał co robić. 
Czasami jednak zostaniesz w domu sam.

Dla własnego bezpieczeństwa zamknij drzwi od wewnątrz. 
W czasie nieobecności rodziców lub opiekunów 

nie wpuszczaj nikogo do mieszkania, 
bez względu na to, za kogo się podaje 

(np.: policjanta, listonosza czy znajomego rodziców).
Nie otwieraj drzwi, żeby sprawdzić, czy osoba pukająca już odeszła. 



Jeśli będziesz się bawił poza domem 
– PAMIĘTAJ!!!



Klucze 
do mieszkania 
chowaj pod ubraniem 



 Nikomu NIE podawaj 
swojego adresu 

zamieszkania



Nie opowiadaj 
o wyposażeniu 
domu i zasobach 

majątkowych rodziny



 Ufaj tylko bliskim

       



Od obcych
Nie bierz  

proponowanych 
słodyczy



Nie korzystaj 
z ich zaproszeń 
na spacer lub 
do domu



Nie wsiadaj 
do samochodu 

osób nieznajomych 



Baw się tylko 
w miejscach 

przeznaczonych
do zabawy 



Pamiętaj o noszeniu maseczki , 
dezynfekcji rąk 
i dystansie społecznym



Pamiętaj o numerach alarmowych

997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie 
Ratunkowe
112 Numer Alarmowy



Informuj rodziców, gdy oddalasz
 się z miejsca ZABAWY 



Pamiętaj !
Aktywnie spędzaj czas na 
świeżym powietrzu ( spaceruj , 
biegaj,jeździj na rowerze, 
graj w piłkę, podziwiaj przyrodę, 
rób zdjęcia. 



Chcecie mieć udane ferie?Chcecie mieć udane ferie? 
Skorzystajcie z tego przepisu!Skorzystajcie z tego przepisu!

Wrzuć do garnka rozsądku troszeczkę
I już nie wejdziesz na zamarzniętą rzeczkę.

Gdy wyobraźni trzy łyżeczki odliczysz,
Ominiesz górki w pobliżu ulicy.
Dodając kubek rozwagi i miodu,

Nie przypniesz sanek do samochodu.
Wszystko przyprawisz szczyptą uwagi,
A nie rzucisz śnieżką w twarz kolegi.

Wypij napoju dwie filiżanki,
Resztą poczęstuj wszystkie koleżanki.
Przepis wspaniały, działa błyskawicznie;

Bawiąc się świetnie, zachowasz zdrowie i 
życie!



BAWCIE SIĘ DOBRZE 
I ODPOCZYWAJCIE 

– ŻYCZYMY WAM UDANYCH 
I BEZPIECZNYCH FERII
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