
 
 
 

Drogie dzieci, zbliżają się ferie zimowe. 

Wszyscy się cieszymy, bo jest to czas wolny od zajęć 

szkolnych, czas swobody i radości.  

 

Jednak nie możemy zapominać o naszym zdrowiu oraz 

bezpieczeństwie. Dlatego przygotowaliśmy apel na 

temat bezpiecznych zachowań podczas ferii. 

Być może będziemy ferie 

spędzać poza domem. 

Prawdopodobnie wyjedziemy 

w góry, do babci, cioci lub 

będziemy je spędzać 

 z kolegami. 

 

 Bez względu na to gdzie 

będziemy w czasie ferii, 

musimy pamiętać, że nasze 

bezpieczeństwo zależy 

przede wszystkim od nas 

samych i naszego rozsądku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Bawiąc się na zewnątrz, 

ubieraj się adekwatnie 

do pogody, tak aby 

nadmiernie nie 

wychłodzić lub 

przegrzać swojego 

organizmu. 

Do zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne 

z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań 

 i miejsc w których rosną drzewa. 

 Nie wchodź pod górę w miejscach, gdzie zjeżdżają inni. 

Zawsze obserwuj swoją trasę zjazdu, by bezpiecznie 

 i bez przeszkód dojechać do celu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ślizgaj się tylko w wyznaczonych do tego miejscach, 

na przykład na specjalnie przygotowanych 

lodowiskach.  

Zawsze dobrze sznuruj łyżwy, by dobrze trzymały 

się Twoich nóg. 

  Nigdy nie wchodź na zamarznięte jezioro, rzekę 

lub staw.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Podczas jazdy na nartach 

korzystaj tylko 

 z wyznaczonych tras. 

 

 Omijaj lasy, urwiska i tereny 

po których spacerują turyści.  

 

Pamiętaj, żeby w czasie 

jazdy na nartach mieć kask. 

Uważaj na narciarzy przed 

Tobą. 



 
 
 

Pamiętaj 

 też o elementach 

odblaskowych, ponieważ 

w zimie szybko robi się 

ciemno, a śnieg  i lód 

powoduje, że kierowcy 

potrzebują więcej czasu 

na hamowanie. 

 

 Zawsze informuj 

bliskich gdzie idziesz.  

 

Zachowaj ostrożność 

 w kontakcie 

 z nieznajomymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podczas zabawy śnieżkami, upewnij się, że osoby do 

których rzucasz mają ochotę na taką zabawę. 

 Pamiętaj by śnieżki były miękkie, bez lodu  

i kamieni. Nie celuj w twarz drugiej osoby. Nie rzucaj 

też kolegom śniegu za kołnierz.  



 
 
 

Wchodzić na jezdnię, 

gdy dla pieszych pali się 

czerwone światło. 

Pamiętajmy, że pieszemu absolutnie 

nie wolno: 

Wbiegać na jezdnię. 

Wchodzić na jezdnię 

bez upewnienia się, 

że w pobliżu nie ma 

nadjeżdżającego 

samochodu. 

Bawić się w pobliżu drogi. 

Przechodzić przez jezdnię 

na zakrętach 

 i w innych miejscach, gdzie 

nie widać dobrze drogi. 

Zatrzymywać się albo 

zwalniać podczas 

przechodzenia przez 

jezdnię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj o numerach 

alarmowych! 

 

112 – NUMER ALARMOWY 

 

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE 

 

998 – STRAŻ POŻARNA 

 

997- POLICJA 

 

601-100-300 – GOPR 

 



 
 
 

Niech ten 

 wspaniały czas 

dostarczy Wam 

niezapomnianych 

wrażeń oraz wielu 

ciekawych przeżyć. 

  

 

Odpoczywajcie, cieszcie 

się przygodami, 

poznawaniem nowych 

miejsc i ludzi. 

 

Mamy nadzieję, że wszyscy 

wrócicie zadowoleni, uśmiechnięci 

oraz wypoczęci, z nową energią do 

pracy w drugim półroczu. 

 

Wychowawcy Świetlicy 

 

 

 

 

Życzymy wszystkim uczniom miłych, 

bezpiecznych ferii zimowych oraz 

odpoczynku po trudach ciężkiej, 

pracy w pierwszym półroczu. 

  


