
Bezpieczne 
wakacje 
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Już niedługo wakacje… 

      Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego,  
a z nim upragnione wakacje. Jak należy się zachowywać, by 
nie wyrządzić sobie, bądź innym krzywdy? W prezentacji 
dowiesz się wszystkiego co najważniejsze, na ten właśnie 
temat. 



Zasady ogólne 
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 Zachowaj zdrowy rozsądek… 
Nie ma rzeczy ważniejszej, niż zdrowy rozsądek! Jest naprawdę wiele sytuacji, 
zagrażających Twojemu bezpieczeństwu, więc miej „głowę na karku”.  W końcu głowa jest 
od myślenia! 

Jeśli wydaje Ci się, że Twoi rodzice są nadopiekuńczy, to przed samodzielnym wejściem 
do morza czy na jakiś nieznany teren, zadaj sobie pytanie co na ten temat oni by 
powiedzieli? Nie byliby zadowoleni z  Twojej ryzykownej decyzji, bo to takie sytuacje 
mogą się dla Ciebie źle skończyć.  

Obserwuj otoczenie, bardzo łatwo jest po nim poznać czy miejsce jest bezpieczne, czy 
nie. Wielkie ruchome obiekty, takie jak dźwigi czy brzydko pachnące zbiorniki kolorowej 
wody, powinny naturalnie odstraszać i dać Ci do myślenia. 
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Słuchaj  się rodziców/ opiekunów prawnych 
 To oni Cię wychowują i biorą za Ciebie odpowiedzialność. Wiedzą 
też co jest dla Ciebie dobre. Jeśli każą Ci wrócić przed godziną 
20.00, nie jest  to ich zachcianką czy próbą zniewolenia. Rodzice 
zawsze chcą dla Ciebie najlepiej, dlatego też bezwzględnie słuchaj 
się swoich rodziców i opiekunów, wszak chodzi o Twoje 
bezpieczeństwo! Czy na kolonii, czy  
z rodziną, obecność dorosłego często decyduje o Twoim 
bezpieczeństwie. Uszanuj fakt, że ktoś się o Ciebie troszczy,  
i że dla kogoś jesteś ważny! 
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 Nie podejmuj się nielegalnych czynów… 
        Podczas przechadzki po mieście, koledzy mogą 
zaproponować Ci papierosy bądź alkohol, ale Ty dobrze  wiesz, 
że polskie prawo stanowi o tym, iż stosowanie używek jest 
nielegalne dla osób poniżej 18 roku życia. Szkoda Twojego 
zdrowia, nie truj go! 

Nie ulegaj namowom, nie kradnij, Tobie bądź Twoim rodzicom 
grożą za to poważne konsekwencje. Zastanów się czy Ty 
chciałbyś paść ofiarą złodzieja lub oszusta? Chyba NIE! 

●  
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Nieznajomi 
Nasz świat jest pełen niespodzianek, a czasem przykrych zdarzeń.  Żeby 
ich uniknąć, zachowaj ostrożność w kontakcie z nieznajomymi osobami. 
Twoi rodzice nie chcieliby, żebyś oddalał się od domu  
z kimś kogo nie znasz. Jeśli ktoś zaproponuje Ci coś co Cię zainteresuje, 
zwyczajnie odpuść sobie. Bardzo łatwo jest odciągnąć uwagę, bo 
obietnica może być kusząca, jednak bez pokrycia. Zasada jest jedna, nie 
znasz osoby – nie rozmawiaj z nią, nie przyjmuj żadnej propozycji, którą 
Ci składa. Dorośli mogą zaproponować Ci różne rzeczy, ale pamiętaj 
nigdy nie zgadzaj się na słowa nieznajomych,  
do których nie masz zaufania. 
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Uważaj na innych  
Nie tylko Tobie należy się fajny odpoczynek. Inni też chcą 
się cieszyć wakacjami, dlatego zachowaj ostrożność i nie 
próbuj nikogo skrzywdzić ani zepsuć mu frajdy  
z wolnego. Nie proponuj zabaw niebezpiecznych  
i ryzykownych, sam też nie bierz w nich udziału.  
W końcu, potrafisz rozróżnić dobro od zła.  Cały, zdrowy, 
wypoczęty  oraz w dobrym humorze wracaj do Szkoły  
we wrześniu.  



Nad Wodą 
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Słońce 
    W słoneczne dni, wielu ludzi nachodzi ochota na zażywanie kąpieli 
słonecznych. Wylegiwanie się na ostrym słońcu i to w południe, grozi 
przegrzaniu całego organizmu i może doprowadzić do strych 
poparzeń. Każdy o tym wie, lecz nie każdy pamięta o stosowaniu 
kremów do opalania. By uniknąć poważnych powikłań, w tym raka 
skóry, powinniśmy zawsze stosować przeciwsłoneczne kremy do 
opalania najlepiej z wysokim filtrem. Odkryte ręce i nogi podczas 
chodzenia, również zgromadzą promienie słońca, które wytworzą w 
Twoim ciele witaminę D, która jest tak bardzo potrzebna do 
prawidłowego funkcjonowania. Latem, pamiętaj aby okrywać głowę, 
możesz popisać się oryginalnymi nakryciami nosząc chustki, czapki i 
kapelusze. Pamiętaj też o nawadnianiu, najlepiej pij wodę i unikaj 
wysokosłodzonych napojów gazowanych. 
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Ratownicy 
W słoneczne dni, w większości miejsc przeznaczonych do kąpieli 

pracują ratownicy.  Zawsze stosuj się do ich rad i zakazów, a jeśli 

ratownika nie ma na wyznaczonym kąpielisku, patrz na znaki. Nawet 

jeśli ratownik jest obecny, należy się do nich stosować. Nad morzem 

powiewają flagi informujące o warunkach, w których kąpiel i zabawa  

w morzu jest dozwolona. Biała flaga powiewa – jest zabawa, gdy 

czerwona flaga się pojawia na maszcie, miej się na baczności, kąpiel 

jest zabroniona!  Pamiętaj, zasady nie są po to, żeby je łamać, wszak 

chodzi o Twoje bezpieczeństwo. Wiele osób jest przekonanych, że gdy 

wywieszona zostaje flaga czerwona, mogą się kąpać, ale na własną 

odpowiedzialność. Nie jest to prawdą, podobnie jak występowanie flagi 

czarnej. WOPR na chronionych kąpieliskach dopuszcza tylko dwie 

możliwość. Możliwość kąpieli lub jej całkowity zakaz. Polacy w ostatnich 

latach stają się coraz bardziej zdyscyplinowani i rozsądni. Gdy nad 

plażą łopocze czerwona flaga, rzadko zdarza się, by ktoś wchodził do 

wody. Oczywiście bywają wyjątki, jednak coraz bardziej marginalne. 
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Ważne znaki cz.1 

Kąpiel zabroniona 

Kąpiel zabroniona,  
hodowla ryb 

Kąpiel zabroniona,  
woda skażona 

Kąpiel zabroniona,  
most 

Strefa ciszy 

Skakanie do wody 
 zabronione 

Kąpiel zabroniona, 
Woda pitna 

Kąpiel zabroniona, 
spiętrzenie wody 

Kąpiel 
zabroniona, szlak 
żeglowy Nakaz zakładania  
kamizelek 
ratunkowych 

Nakaz ustawicznego nadzoru 
 nad dziećmi 

Wir 

Kamieniste dno 

Zimna woda 

Nagły uskok 
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Ważne znaki cz.2 

Pale 

Skały podwodne 

Niebezpieczna głębokość wody 

Sieci rybackie 

Wodorosty 



W górach 
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  Bądź przygotowany do drogi… 

Pogoda w górach zmienia się bardzo szybko, również kamień 
może się obsunąć i spowodować, że spadniesz w dół. Zawsze 
miej ze sobą wodę i jakiś prowiant. Kurtka i płaszcz 
przeciwdeszczowy, też może się przydać. W górach pogoda jest 
bardziej zmienna, niż na terenach nizinnych. Wychodząc na 
wędrówkę, zawsze zabieraj ze sobą telefon. Nie musi być to 
smartfon. Kiedy nie ma zasięgu napisz sms’a, kiedy tylko 
„złapiesz” zasięg, Twoja wiadomość zostanie wysłana. Za 
każdym razem, za nim wyjdziesz na szlak, sprawdź pogodę,  
a do górskiej wędrówki załóż odpowiednie obuwie. Zaplanuj 
swoją wycieczkę i wracaj przed zmrokiem.  
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Nie schodź ze szlaku… 

      Logicznym powinno być, iż jeśli ktoś natrudził się  
z wyznaczeniem szlaku, to zapewne trzeba z niego korzystać.  
Poza szlakiem grunt może być sypki, grząski,  mogą pojawiać  
się także niebezpieczne urwiska. Pamiętaj, młody przyjacielu 
tą stara przestrogę: 

      „Kto drogę skraca, do domu nie wraca!” 
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Uważaj na górskie słońce… 

         Niektórzy mówią, że jest ono gorsze, niż to nad morzem, bo im jesteś 

na wyższej wysokości, tym ono bardziej „praży”. Zważaj na to również i 

używaj filtrów przeciwsłonecznych, które są świetną ochroną  przed 

oparzeniami słonecznymi.  W końcu w górach  

w wypadku zbyt silnego nasłonecznienia, utraty przytomności lub udaru 

słonecznego, możesz nie uzyskać szybkiej pomocy. 
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Dziękuję za uwagę 

Prezentację przygotował: 

 Dariusz Bąk 


