


   Podczas wakacji będziesz miał dużo 
czasu i mnóstwo pomysłów na  wspaniałe 
zabawy
                                

ale pamiętaj…



COVID-19



Podczas tych zabaw zachowuj się
odpowiedzialnie i staraj się
przewidywać zagrażające Ci

niebezpieczeństwa.
Tak wiele zależy od Twojej

roztropności…



W domu
Zachowaj czujność…

  

Gdy jesteś sam, nie wpuszczaj nikogo 
do domu. 





Maszyny



Na działce
          POMYŚL!

    Kosiarka do trawy nieumiejętnie 
obsługiwana może być 
niebezpieczna!

    Przed koszeniem 
sprawdźcie, czy w trawie 
nie ma kamieni i 
przedmiotów metalowych, 
mogą być przyczyną 
wypadku, a także 
uszkodzenia kosiarki.

    KOSZENIE TRAWY LEPIEJ 
POZOSTAWCIE DOROSŁYM!



Bezpiecznie poza domem
 Wracając do domu, nie korzystaj z 

tzw. „okazji”, nie znasz kierowcy, nie 
wiesz, jakie ma zamiary;



Bezpiecznie poza domem

 Wystrzegaj się nawiązywania kontaktów z 
nieznajomymi osobami, oferującymi 

szczególnie „korzystne” interesy.



Bezpiecznie poza domem
 Na ulicy, czy placu zabaw, nie pozwól 
się zaczepiać nieznajomym. Gdy 
poczujesz się zagrożony, natychmiast 
poproś o pomoc inne osoby dorosłe.



Na placu zabaw…
Zwracaj uwagę na inne bawiące się dzieci,
Znajdujące się na placu zabaw sprzęty
wykorzystuj zgodnie z ich przeznaczeniem.

Bezpiecznie poza domem





Na rowerze…
Bezpiecznie poza domem



Bezpiecznie poza domem



Tu jesteś gościem więc zachowuj się
jak gość.

Nie łam gałązek!
Nie rań kory!

Nie śmieć!
Nie hałasuj!





Ukąszenia i użądlenia



Ukąszenia i użądlenia

 Po każdej leśnej wędrówce należy 
skontrolować ciało i sprawdzić, czy nie ma 
na nim kleszcza.



To dopiero cudna sprawa, 
kiedy mokra jest zabawa.

 



Bezpiecznie nad wodą
 Skok na główkę do nieznanej wody grozi 

poważnym urazem kręgosłupa.

 Korzystanie z kąpieli, jeżeli przed chwilą zjadłeś 
posiłek, jest niebezpieczne.

 Kąpiel w basenie przeciwpożarowym, gliniance, 
przy falochronie itp. jest zabroniona.



Bezpiecznie nad wodą



Na łące…
Tu też dobrze być pod opieką osoby
dorosłej, nie oddalać się zbytnio, nie 
wchodzić na tereny podmokłe.

Łąka lubi kiedy ktoś zachowuje się jak gość.



Pierwsza zasada
 Miejsca kąpieli wyznaczają boje, 
koła ratunkowe, łódź, a nad nimi 

czuwa ratownik



Druga zasada
 Góry zwiedzać tylko po 
wyznaczonych szlakach!



Trzecia zasada
 



Zasada czwarta
 Nie jeździć rowerem bez opieki 
starszych.



Zasada piąta
 W dni upalne szukaj cienia



Siódma  zasada
 Nie hałasuj!



Ósma zasada
 Nie zostawiaj śmieci!



Dziewiąta zasada
 Nie płosz zwierząt!



Dziesiąta zasada
 Nie niszcz roślin!



Jedenasta zasada
Ognisko można rozpalać tylko w obecności 
dorosłych

 Z dala od zabudowań
 W miejscu odpowiednio przygotowanym



Magiczne słowa



Quiz
 1. Co należy zrobić, gdy jesteś sam w domu i ktoś 
nieznajomy puka?

 A) Otworzyć drzwi i zaprosić do środka.

 B) Nie otwierać drzwi.

 2.Maszyny rolnicze mogą prowadzić:
 A) Tylko osoby dorosłe z uprawnieniami.

 B) Osoby, które skończą 12 lat.



Quiz
 3. Co należy zrobić, gdy ktoś zamierza kosić trawę?
 A) Włączyć kosiarkę.

 B) Sprawdzić czy nic nie przeszkadza w koszeniu, czyli czy nie ma 
kamieni i czy kosiarka jest sprawna

 4. Co należy mieć po zmroku?

 5. Podaj numer telefonu alarmowego.
 6. Co należy zrobić gdy ukąsi żmija 
zygzakowata?



Niech żyją wakacje…
Życzmy sobie wszyscy wesołych

i bezpiecznych wakacji.

A…, no i najważniejsze…

 Gdy wakacje przyjdą wreszcie

 najważniejsze rzeczy dwie: 

by bezpiecznym być i jeszcze

 dobry humor, to się wie!


