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Podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie wakacji: 

 

Wakacje to czas szczególny.  W tym okresie rodzice/opiekunowie powinni zwracać na 

dzieci szczególną uwagę dlatego, że czekają na nich rożne niebezpieczeństwa. Poza 

tym nadmierna ilość czasu wolnego również owocuje w inicjowanie sytuacji 

zagrażających zdrowiu. Niestety nie ma idealnego środka, który zapewni dziecku 

maksimum bezpieczeństwa, jednakże należy jak najbardziej redukować stopień 

ryzyka.  

W czasie wakacyjnych uciech  często zapominajmy j o 
bezpieczeństwie własnym i bliskich!  Zanim oddamy się wakacyjnej 
beztrosce, bądźmy rozważni i  nie zapominajmy o podstawowych 

zasadach  bezpiecznego wypoczynku  
 

 

E.W. 

 



 

Rower, rolki, wrotki: 

 

 Pamiętaj, że jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową 

ostrożność. 

  Korzystaj ze ścieżek rowerowych. Jeżeli jedziesz po jezdni, zwracaj uwagę 

    na znajomość przepisów ruchu drogowego. 

  Zabezpieczaj rower przed kradzieżą. 

  Nie pożyczaj roweru nieznajomym. 

  Pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał kask ochraniający 

    głowę. 

  Uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla 

    pieszych  

 

 

 Nad wodą: 

 

 Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych. 

  Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których dna nie znasz. 

  Nie wchodź do wody po posiłku. 

  Zawsze słuchaj poleceń ratownika. 

  Kąp się w miejscach dozwolonych pod opieką rodziców. 

  W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym. 

  Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość. 

  Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go. 

  Pamiętaj, aby zawsze w czasie upałów być nasmarowanym kremem z  

   wysokim filtrem UV, a jeśli to możliwe w godzinach od 12 -16 nie 

   przebywaj na słońcu. 

 

 

 



Dbając o swoje bezpieczeństwo, na co dzień: 

 

 Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i wykopów. 

  Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o środowisko. 

  Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 

  Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz, po zmroku nie wychodź bez opieki 

osoby dorosłej. 

  Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym. 

  Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub spaceru) z 

    nieznajomymi. 

  Uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowaj ostrożność. 

  Nie zbliżaj się do obcego psa, nie dotykaj go, nawet jeśli robi wrażenie 

łagodnego. 

 Nie rozmawiaj z obcymi, nie przyjmuj słodyczy lub innych upominków od  

   obcych 

 

 

Udany wypoczynek 

Mimo wszelkich niebezpieczeństw czyhających na nasze dzieci w czasie wakacji nie 

powinniśmy zniechęcać się. Jest szereg możliwości, które ograniczają ryzyko, które 

nie oszukując się, występuje wszędzie. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest 

nabycie odpowiedniej wiedzy, utrzymywanie zdrowego rozsądku i dobre 

wykorzystanie środków ochrony.    W takim wypadku wypoczynek powinien 

przebiegać szczęśliwie i bez większych problemów. 

 

Pamiętaj! 

Brawura trwa chwilę, kalectwo całe życie 



 

 



„Wakacyjne rady” W. Badalska 

Głowa nie jest od parady  

I służyć ci 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 do koszyka.  

 

Biegać boso- przyjemnie,  

Ale ważna rada:  

Idąc na wycieczkę  

Dobre buty wkładaj!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


