
Bezpieczne 
ferie

zimowe



Ferie to okres wolny od 
zajęć szkolnych. Czas ten 

możemy poświęcić na 
odpoczynek oraz realizację 

swoich pasji. 
Aby bezpiecznie spędzić 

ferie należy pamiętać 
o zasadach 

bezpieczeństwa!





ZAWSZE UBIERAJ SIĘ 
STOSOWNIE DO POGODY

Ubieraj się stosownie do pogody, tak 
aby nadmiernie nie przegrzać ani 

nie wychłodzić swojego organizmu.

Idąc na dłuższy spacer możesz 
zabrać ze sobą ciepły napój w 

termosie.







NIE BAW SIĘ W POBLIŻU 
JEZDNI

Korzystając z zimowej aury, 
wybieraj miejsca bezpieczne, z dala 

od ruchliwych ulic. Zimą znacznie 
wydłuża się droga hamowania, więc 
zachowaj szczególną ostrożność.







NIE WCHODŹ NA ZAMARZNIĘTE 
ZBIORNIKI WODNE

Na łyżwach jeździ się tylko 
w wyznaczonych miejscach. Stawy, 

jeziora, czy rzeki nawet jeśli 
(pokryte są z pozoru) grubą warstwą 
lodu, nie są bezpiecznym miejscem 

do zabawy. Lód w każdej chwili może 
się załamać.





NIE STRĄCAJ SOPLI 
ZWISAJĄCYCH Z DACHÓW LUB 

DRZEW
Widząc zwisające z dachów sople, 

nie strącaj ich patykami lub 
kamieniami. Poinformuj o nich osobę 

dorosłą. Uważaj również 

na źle zabezpieczone konstrukcje 

ze śniegu.



UWAŻAJ, ABY NIE RZUCAĆ 
ŚNIEŻKAMI W TWARZ

Rzucając śnieżkami staraj się nie 
celować w twarz drugiej osoby, żeby 
nie uszkodzić komuś np. oka.

Nigdy nie rzucamy śnieżkami 
w nadjeżdżające samochody –
zaskoczony kierowca może stracić   
równowagę i spowodować wypadek.



NIE DOCZEPIAJ SANEK DO 
SAMOCHODU

Doczepianie sanek do 
samochodu stwarza duże 
zagrożenie dla waszego 
bezpieczeństwa.



Jesteś sam w domu, na spacerze… 
Pamiętaj!

 Nie otwieraj drzwi 
osobom, których 

nie znasz!

 Nie przyjmuj 
słodyczy, 

podarków od osób 
nieznajomych!

 Nie wsiadaj do 
obcego 

samochodu!



ABY WEZWAĆ POMOC

W razie 
niebezpieczeństwa 
używaj numerów 

alarmowych.



W CO SIĘ BAWIĆ, GDY NIE MA 
ŚNIEGU?

 Zima to czas, kiedy chciałoby się wyciągać łyżwy, 
sanki, narty.

 Jednak co robić, gdy za oknem zamiast białego 
puchu widać tylko szary, smutny dzień?

 Można się nudzić, oglądać telewizję, marudzić, 
narzekać… ale można też…



PROPOZYCJE SPĘDZANIA 
WOLNEGO CZASU:

 Zamiast spędzać 
czas przed 
komputerem, 
możecie wyciągnąć 
gry planszowe i 
razem z rodziną 
rozegrać 
interesujące, 
ciekawe rozgrywki. 



 Kolejnym pomysłem na 
spędzenie wolnego czasu 

są domowe eksperymenty. 
Jednak pamiętajcie, żeby 

wykonywać je tylko w 
obecności osób dorosłych.

Możecie zabawić się w 
małego chemika lub fizyka. 
Do wykonania ich wcale nie 

musicie pędzić do sklepu, by 
zakupić potrzebne Wam 

rzeczy. Większość z nich na 
pewno znajdziecie w domu. 

Zajrzyjcie do szafek, 
lodówki, zapytajcie 

rodziców.



JESTEŚCIE CIEKAWI JAK 
LEWITUJE JAJKO, JAK 

WYBUCHA WULKAN I INNE…?

Zajrzyjcie do linków poniżej
❑ https://www.youtube.com/watch?v=bGI2X3hsgbg&ab_channel=DomoweEksperymenty

❑ https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA&ab_channel=NaukaJestFajna%21

❑ https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g&ab_channel=NaukaiEksperymenty

❑ https://www.youtube.com/watch?v=xYZ8l0mREqI&ab_channel=NaukaJestFajna%21

❑ https://www.youtube.com/watch?v=rjeG_CQLLmg&ab_channel=DomoweEksperymenty



 Kolejnym sposobem na wolny czas jest ruch. Możecie wyjść 
na spacer, podwórko, by poćwiczyć. 

 Ruch to także taniec, który pomaga wyrabiać poczucie 
rytmu, słuchu, swobody i płynność ruchu.

 Przy okazji doskonałej zabawy wzmacniamy mięśnie, 
rozwijamy koordynację ruchową i równowagę.



MOŻE SPODOBA WAM SIĘ 
UKŁAD TANECZNY…

ZAJRZYJCIE DO LINKÓW

 https://www.youtube.com/watch?v=ERbdjlvg6dg&ab_channel=
JustDancelikeallStar

 https://www.youtube.com/watch?v=6AtyyRVxT9g&ab_channel
=JustDancelikeallStar

 https://www.youtube.com/watch?v=8jn_f5tVhR8&ab_channel=
Lautino

 https://www.youtube.com/watch?v=RxwziZzFef4&ab_channel=
NintenDaan



➢ Doskonałym 
pomysłem na 

spędzenie wolnego 
czasu są prace 

manualne 
plastyczne, do 

których możecie 
wykorzystać farby, 
kredki, ołówki itp.  

Rozwija to 
wyobraźnię, 

twórcze myślenie, 
pomysłowość a 

przede wszystkim 
wiarę we własne siły.







Chroń siebie i innych
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życzą zdrowych i 
bezpiecznych ferii 

zimowych.


