
 
 
Pamiętaj o tym: 

 Noś ze sobą numer telefonu do kogoś z rodziny, mamy, taty, babci… (może być 
schowany w portfelu, w kieszeni, albo na przykład jako zawieszka). Twój telefon może 
się rozładować lub zgubić, a wtedy taka kartka może okazać się bezcenną pomocą. 

 

 Jeśli oddalasz się od domu zawsze mów dorosłym, gdzie idziesz. W razie wypadku 
szybciej znajdą to miejsce. 

 

 Jeśli bawisz się z kimś, zwróć uwagę, gdy oddali się w podejrzanych okolicznościach 
(np. pójdzie w stronę niebezpiecznego miejsca, albo odejdzie z nieznajomym). 

 

 Jeśli się zgubisz lub będziesz potrzebować pomocy nie panikuj. Zwróć się po pomoc 
do osób w mundurze (policjant, strażnik miejski), albo do rodziców z dziećmi. 

 

 Jeśli nie ma przy Tobie nikogo bliskiego i przestraszysz się, idź w miejsce, gdzie jest 
dużo ludzi. Nie chowaj się w uliczkach. W tłumie zawsze jest jakiś policjant. 

 

 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
Nie ufaj obcym – mogą mieć złe intencje! 



 

 
 
Pamiętaj o zabraniu okularów przeciwsłonecznych, czapki z daszkiem i wody. 
Uważaj na ulicy. 
Trzymaj telefon i pieniądze schowane – nie kuś złodzieja. 
 
 

 
 

Podczas zabawy: 
Nie baw się w miejscach niebezpiecznych, takich jak ulica, skarpa w lesie, czy na przykład 
dach garażu… 
Popisywanie się prowadzi najczęściej do wypadku - nie musisz nic udowadniać kolegom i 
koleżankom. Jeśli czegoś nie chcesz robić, to tego nie rób. Szczególnie wtedy, gdy wydaje się 
to niebezpieczne. 
Staraj się bawić odpowiedzialnie – zanim coś zrobisz zastanów się, co może stać się potem. 
Zadbaj o towarzyszy zabaw – nie wyrządzaj im szkody. 
 



 
 
Poszukaj schronienia. 
Nie stój pod drzewem (może je połamać wiatr lub trafić piorun). 
Wyjdź z wody, jeśli w niej przebywasz. 
 

 
 
Nie jedz niczego, co tam rośnie. Na przykład: jagody ładnie wyglądają, lecz są trujące. 
Nie podchodź do dzikich zwierząt. Na przykład:  
- jeż może cię zarazić pchłami, locha (mama dzika) może się rozgniewać, gdy podejdziesz do 
jej dzieci, mała sarenka czeka schowana na mamę, która może się przestraszyć widząc ludzi… 
Nie śmieć – las jest domem zwierząt, pozostaw go czystym! 
Nie hałasuj – zobaczysz wtedy więcej ptaków i zwierząt. 
Jeśli się zgubisz, poszukaj drogi. Niewielka droga prowadzi do większej, a ta do drogi 
głównej. 
Koniecznie użyj przed wejściem do lasu środków odstraszających komary i kleszcze, a po 
powrocie sprawdź dokładnie, czy nie masz nic wbitego w skórę. 
 
 
 



 
 
 
 

WAŻNE!!! 
 

 
 

 
 

BEZPIECZNYCH WAKACJI ŻYCZĄ 
NAUCZYCIELE ŚWIETLICY 


