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BEZPIECZNE WAKACJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporządkuj w tabeli podane godziny od najwcześniejszej do najpóźniejszej. 

Każdej godzinie jest przyporządkowana odpowiednia sylaba. Dopisz ją do tabeli 

i odczytaj hasło. 
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HASŁO : .................................................................... 



"Wakacyjne rady" Wiera 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. 

 

Biegać boso – przyjemnie, 

Ale ważna rada: 

Idąc na wycieczkę 

Dobre buty wkładaj. 

 

 

 

Kochane dzieciaki tegoroczne wakacje będą różniły się od tych, które miałyście 

do tej pory. Aby bezpiecznie i przyjemnie spędzić wakacje, pamiętajcie o kilku 

zasadach: 

 

WAKACJE W GÓRACH 

 

 Wędruj tylko po wyznaczonych szlakach.  

 Słuchaj poleceń przewodnika i opiekuna. 

 Przed wędrówką sprawdź prognozę pogody.  

 Pamiętaj o odpowiednim ubraniu i butach. 

 

 

WAKACJE NA WSI 

 

 Nie baw się w pobliżu maszyn rolniczych.  

 Nie drażnij zwierząt gospodarskich.  

 Nie zaglądaj do studni.  

 Nie baw się zapałkami, bo możesz spowodować pożar. 

 

 



WAKACJE NAD JEZIOREM 

 

 Kąp się tylko w dozwolonych miejscach. 

 Nie pływaj po jedzeniu. 

 Chroń głowę przed nadmiernym nasłonecznieniem. 

 Nie wypływaj łódką bez opieki dorosłego. 

 

 

WAKACJE NAD WODĄ 

 

 Kąp się tylko w dozwolonych miejscach. 

 Kąp się pod opieką dorosłych.  

 Chroń ciało przed nadmiernym nasłonecznieniem. 

 Nie wypływaj sam na materacu bez opieki dorosłych. 

 

 

WAKACJE W MIEŚCIE 

 

 Nie baw się w pobliżu jezdni.  

 Korzystaj z urządzeń na placu zabaw zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 Nie rozmawiaj z nieznajomymi.  

 Nie oddalaj się od grupy. 

 

Pamiętajcie również o zasłanianiu nosa i ust w wyznaczonych miejscach 

oraz zachowaniu bezpiecznej odległości (minimum 1,5 m). 

 

 

NASZE ŚWIETLICZAKI DZIĘKUJEMY WAM 

ZA WSPÓLNIE SPĘDZONY CZAS. 

ŻYCZYMY SŁONECZNYCH, RADOSNYCH 

I PEŁNYCH WRAŻEŃ WAKACYJNYCH PRZYGÓD. 

DO ZOBACZENIA W SZKOLE.  

 

 

Pozdrawiamy gorąco, buziaki! 

 

Wioletta Dziadczyk, Beata Jakóbczak, Katarzyna Kaźmierczak 


