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Podczas wakacji będziecie 
mieli dużo wolnego czasu 

i mnóstwo ciekawych 
pomysłów.

Warto jednak pamiętać 
o bezpieczeństwie!



 Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, 

oddalone od jezdni i wykopów.
 Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych.

 Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz, po 
zmroku nie wychodź bez opieki osoby dorosłej.



 Zawsze korzystaj z chodnika lub drogi dla 

pieszych, a w razie ich braku, z pobocza.

 Po poboczu lub jezdni zawsze idź lewą stroną 
drogi.

 Idąc jezdnią, idźcie jeden za drugim.
 Pamiętaj o odblaskach.
 Uważaj podczas 

przechodzenia przez jezdnię.



 Pamiętaj, że jezdnia nie 
jest placem zabaw!

 Zachowaj wyjątkową 
ostrożność.

 Zakładaj kask 
ochraniający głowę.

MP 38

Tomasz Dutczak



 Pamiętaj, że kąpiemy 
się tylko w miejscach 
wyznaczonych 

i oznakowanych.

 Nigdy nie skacz  do 

wody

 Nie zaśmiecaj plaży 
 Dbamy o siebie: 

używamy kremów UF i 
chronimy oczy

Matylda Sępska MP 19



Kornelia Walkowiak  

Leon Banach MP 19 

Daniel Walczak  MP 39



Magdalena Samociak MP 38 

Julian Karnicki           MP38

Jessica Berska              MP30



MP 17

Michał Ginaja  
Kornelia Towpik  



Stosuj się do tablic 
informacyjnych.

Rozpalaj ognisko w wyznaczonych miejscach!

Pamiętaj, Ty jesteś tu tylko gościem!

Nie 

śmieć!

Nie 

hałasuj!



Tu też dobrze być pod opieką osoby dorosłej, nie oddalać 
się zbytnio.

Kornelia Kocięcka MP 17

Pamiętaj, 
zachowaj 

ostrożność!

W LESIE,  NA DRODZE !



Zachowaj ostrożność!

Na podwórku, w lesie !
Kornelia Kwiatkowska, Kornelia Prokpiak, Marcel Wasyńczuk MP 6 

Plac zabaw 

jest dla 

wszystkich



W góry zawsze wychodź pod 
opieką osoby dorosłej.

Mierz siły na zamiary.

Sprawdź warunki pogodowe.

Wybieraj tylko 

szlaki oznakowane



Nie otwieraj drzwi, gdy jesteś sam w domu!

Nie rozmawiaj z osobą nieznajomą!

Na ulicy, czy placu zabaw, nie pozwól się zaczepiać nieznajomym.

Gdy poczujesz się zagrożony, natychmiast poproś o pomoc 
inne osoby dorosłe. 
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Katarzyna Giedrojec 

Anna Majewska

Niech żyją wakacje…

Życzmy sobie wszyscy wesołych
i bezpiecznych wakacji.
A, to najważniejsze…


