


Niestety koronawirus nie ma ferii, 
dlatego wychodząc z domu:



Jeśli tylko pogoda na to pozwoli-
wypoczywaj aktywnie na dworze!

Pamiętaj, żeby zawsze ubierać się 
stosownie do pogody.

Zakładaj ciepłą kurtkę, czapkę, szalik, 
rękawice, buty zimowe.
Planując dłuższy pobyt na dworze 
zabierz termos z herbatą.





Pamiętaj!

Podczas zabaw 
na śniegu i lodzie 

zawsze przestrzegaj
zasad bezpieczeństwa!



Podczas zabaw 
na sankach



1. Wybieraj miejsca bezpieczne do zabawy:
- z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań oraz ciągów 
komunikacyjnych czy torów i przejazdów kolejowych.
Zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, 
więc zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu takich 
miejsc!
-z dala od zbiorników wodnych (rzek, stawów, jezior)

2. Przed rozpoczęciem zabawy na sankach obejrzyj trasę 
zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak 
kamienie, gałęzie drzew. 

3. Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na 
trasie zjazdu.

4. Nie zjeżdżaj głową w dół, ani tyłem do kierunku jazdy.



5. Nie przechodź  w poprzek toru saneczkarskiego,              
po zjeździe nie wchodź „pod prąd” z powrotem na górkę.

6. Sprawdź stan techniczny sanek, czy innych urządzeń,                
przedmiotów, na których zjeżdżasz 
(złamane deseczki, wystające śruby lub gwoździe 
narażają cię na ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy).

7. Nie rzucaj śnieżkami w innych zjeżdżających.

8. Nie doczepiaj swoich sanek do innych sanek, 
aby wspólnie pozjeżdżać.

9. Nigdy nie doczepiaj sanek do pojazdów, nie bierz udziału               
w kuligach bez zgody i opieki osób dorosłych!



Podczas jazdy na nartach i snowboardzie



1. Wyjeżdżając na narty i snowboard 
zawsze  przestrzegaj regulaminu na stoku!

2. Wybieraj trudność trasy zjazdu odpowiednią do 
posiadanych umiejętności.

3. Odpowiednio dobrane narty, kijki, kask, gogle, 
rękawice, kombinezon narciarski to obowiązkowe 
wyposażenie każdego narciarza! Używaj kremu 
ochronnego z filtrem na twarz.                     

4. Uważaj na innych narciarzy na stoku. 
Zachowuj odpowiednią odległość podczas zjazdu.

5. Unikaj brawury na stoku! 



Podczas wyprawy na łyżwy



1. Korzystaj wyłącznie z tafli sztucznego lodowiska               
lub ze specjalnie przygotowanych miejsc do jazdy 
na łyżwach.

2. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód na 
zamarzniętych zbiornikach wodnych – na  jeziorach, 
kanałach, stawach i rzekach !

Wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne zawsze wiąże się    
z ryzykiem utraty życia! 
Grubość i wytrzymałość tafli jest zmienna i zależy nie tylko od 
warunków atmosferycznych, ale także od specyfiki samego 
zbiornika, jego linii brzegowej, głębokości, dopływów czy 
budowli wodnych. 
Bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu poruszanie się po tafli lodu 
jest śmiertelnie niebezpieczne. 
Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej 
samej grubości na całym zbiorniku. 



Gdy widzisz, że pod kimś 
załamał się lód, 

natychmiast wezwij
pomoc 

dzwoniąc pod numer

112 !







Podczas zabawy śnieżkami
1. Nie rzucaj zbyt twardymi kulkami.

2. Nie wkładaj w śnieżki żadnych twardych, 
ostrych przedmiotów, kamyków czy kawałków lodu.

3. Nigdy nie celuj w twarz kolegi!

Możesz wyrządzić komuś krzywdę!

4. Nie nacieraj innych śniegiem, ani nie wkładaj

kolegom śniegu za kołnierz.

5. Nie rzucaj śnieżkami w przejeżdżające pojazdy, 
ani w przypadkowe osoby. 



Uwaga!

Nie wchodź pod dachy 
budynków, 

z których zwisają lodowe 
sople!

Nie próbuj ich strącać!

Nie celuj w nie śnieżkami!
Spadające sople są 

bardzo niebezpieczne!



1. Nie przesiaduj przy komputerze 
całymi dniami!

2. Korzystaj z Internetu z umiarem!

3. Zawsze stosuj znane Ci zasady 

bezpiecznego poruszania się                    
w cyberprzestrzeni!

4. Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

5. Nigdy nie podawaj swoich danych!

6. Natychmiast zgłaszaj opiekunom, 
jeśli coś Cię niepokoi!

7. Szanuj innych w sieci!

8. Pamiętaj, że nic nie ginie w sieci. 
Zostawiasz cyfrowe ślady!

Rozważnie korzystaj z cyfrowych technologii!



Zamiast komputera… 

1. Wyjdź na spacer…

2. Poczytaj książkę.

3. Obejrzyj ciekawy film.

4. Zagraj w planszówki.

5. Odwiedź kogoś, może, np. babcię,                                              
albo umów się z koleżanką…

6. Wybierz się z rodzicami lub koleżankami/kolegami                      
do kina, na basen, na lodowisko, na pizzę, na siłownię, itd.

7. Porozmawiaj z bliskimi. Spędź z nimi więcej czasu.

8. Rozwijaj swoje zainteresowania i pasje.

9. Poćwicz, poruszaj się do muzyki.



Zawsze przestrzegaj zasad 
ustalonych z opiekunami !

1. Zawsze wracaj do domu o ustalonej porze.

2. Poinformuj dorosłych dokąd się wybierasz                           
i o której wrócisz.

3. Bez zgody osób dorosłych nie zmieniaj 
wcześniejszych ustaleń! 

4. Zostaw w widocznym miejscu w domu wiadomość –
adres, numer telefonu, imię i nazwisko kolegi,                           
do którego się udajesz!

4. Jeśli spóźniasz się z powrotem - zadzwoń i uprzedź.

5. Zawsze zabieraj ze sobą naładowany telefon,                 
żeby opiekunowie mogli się z Tobą skontaktować!



Podczas nieobecności opiekunów w domu

1. Nie otwieraj drzwi obcym osobom, nie wpuszczaj nikogo do domu!
Nie udzielaj obcym informacji przez telefon.

2. Nie baw się urządzeniami elektrycznymi, 
ostrożnie obchodź się z prądem.

3. Nie baw się zapałkami, ani żadnymi 
innymi źródłami ognia. 
Uważaj na gorące naczynia!

4. Nie wspinaj się na meble.

5. Nie siadaj na parapecie i nie wychylaj się przez okno.

6. Ostrożnie obchodź się z ostrymi narzędziami, 
typu nóż czy nożyczki.

7. Nie zażywaj bez wiedzy osób dorosłych żadnych lekarstw.





Drodzy Uczniowie!

Przed Wami dużo wolnego czasu.

Wykorzystajcie go na aktywny wypoczynek i relaks, 
najlepiej na świeżym powietrzu.

Nie przesiadujcie przed komputerem czy smartfonem. 
Pamiętajcie jednak, że czas wolny podczas ferii nie 

zwalnia od myślenia! 
Przestrzegajcie zasad bezpiecznego poruszania się po 

drodze, nie zapominajcie o odblaskach po zmroku!

Bądźcie ostrożni w kontaktach z nieznajomymi!
Nigdzie nie chodźcie z obcymi, nie przyjmujcie od nich 

żadnych prezentów i pod żadnym pozorem nie wsiadajcie 
z obcymi osobami do samochodu! 



Życzymy Wam bezpiecznego  
i udanego wypoczynku!


