
 

Bezpieczne  ferie zimowe !!! 

Zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw 
zimowych: 

 Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg                
– także tych rzadko uczęszczanych.  

 Rzucając się śnieżkami, nie łączymy miękkiego 
śniegu z kawałkami lodu czy kamyczków. Staramy 
się nie celować w twarz drugiej osobie, żeby nie 
uszkodzić komuś oka.  

 Na łyżwach jeździ się tylko w wyznaczonych 
miejscach. Stawy, jeziora czy rzeki, nawet jeśli 
pokryte są  grubą warstwą lodu, nie są bezpiecznym 
miejscem do zabawy. Lód w każdej chwili może się 
załamać! 

 Place budowy to nie miejsce na zabawę. Pokryte 
śniegiem kopce kuszą i zachęcają do gonitwy, 
jednak nigdy nie możemy być pewni, czy warstwa 
białego puchu nie kryje szczelin lub głębokiego, źle 
zabezpieczonego, dołu.  

 Zjeżdżając na nartach czy sankach, pamiętamy o 
obowiązujących na stokach przepisach i zasadach 
bezpieczeństwa.  



 Nie doczepiamy sanek do samochodu.                               
Źle zabezpieczony kulig może stwarzać duże 
zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.  

 Nie gramy w „hokeja na lodzie” na ulicy.                    
Zajęci zabawą, możemy nie dostrzec w porę 
nadjeżdżającego z nadmierną prędkością 
samochodu.  

 Pamiętamy, że w zimowe dni kierowcy mają 
ograniczoną widoczność, a samochody potrzebują 
dłuższego czasu hamowania. Nie przebiegamy 
przez ulicę. Nie przechodzimy w miejscach 
niedozwolonych. Pamiętamy też o odblaskach!  

 Widząc zwisające z dachów sople, nie strącamy ich 
patykami lub kamieniami.  

Podstawowe zasady bezpieczeństwa 

• Nie bierz niczego od obcych osób 
(lizaków,cukierków, itp.) 

•  Nie otwieraj nikomu drzwi pod nieobecność 
domowników,    nawet znajomym i innym 
dzieciom. 

•  Nie spożywaj lekarstw bez wiedzy rodziców i 
lekarza. 



• Nie kontaktuj się z dzikimi zwierzętami, 
bezpańskimi psami, które choć miłe i spokojne 
mogą być niebezpieczne . 

•  W razie kontaktu z psem należy zachować spokój,                       
nie uciekać, nie krzyczeć, nie patrzeć mu w oczy,                         
nie wykonywać szybkich ruchów.  

• Jeżeli pies zaatakuje przyjąć postawę „żółwia”. 
Kucnąć, zwinąć się w kłębek chroniąc głowę, szyję i 
brzuch. 

 Nie oddalaj się z nieznajomym, nie wsiadaj do jego 
samochodu. 
 

  Nie chwal się innym, co „fajnego” jest w domu. 
 

  Nie zjeżdżaj głową w dół na sankach z góry, 
ponieważ uraz głowy może spowodować trwałe 
kalectwo w postaci paraliżu kończyn. To samo 
dotyczy zjeżdżalni na placach zabaw. 

Wychodząc z domu 

• Dokładnie zamykaj drzwi i okna. 

•  Informuj domowników, gdzie wychodzisz, z kim i 
kiedy   wrócisz. 



•  Jako trasę przemarszu wybieraj miejsca dobrze 
oświetlone,   ruchliwe– unikaj bezludnych skrótów. 

•  Ostrożnie podchodź do nowych znajomości– nie 
każdy  może mieć dobre intencje. 

•  Nie podchodź zbyt blisko, jeśli ktoś z auta pyta o 
drogę. 

 W razie niebezpieczeństwa używaj numerów 
alarmowych: 

POLICJA 997 

POGOTOWIE 999 

STRAŻ POŻARNA 998 

LUB TELEFON ALARMOWY 112 

Telefony alarmowe wpisz do swojej komórki! 

  
                                                                 Zasady zebrała - Iza Pawlińska 


