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 Kochane Dzieci! 
Podczas wakacji będziecie mieć dużo czasu i mnóstwo 
pomysłów na wspaniałe zabawy, ale pamiętajcie, aby 
wypoczynek udał się, musi być przede wszystkim 
bezpieczny.  
Oto kilka rad i wskazówek, abyście cali i zdrowi wrócili   
po wakacjach do szkoły. 
       
   



  

NA WAKACJE RUSZAĆ CZAS    
B. Szelągowska  

Za dni kilka – o tej porze 
będę witać polskie morze. 
Bo najbardziej mi się marzy 
żeby bawić się na plaży.  
 
A ja chciałbym dotknąć chmury 
i dlatego jadę w góry. 
Razem z mamą, razem z tatą 
w górach lubię spędzać lato. 
 
 
 
 
 
 

 
  

Dla mnie to najlepsza pora 
żeby wskoczyć do jeziora. 
Nie chcę w upał chodzić w góry. 
Wolę jechać na Mazury. 
  
Morze, góry, las i rzeka; 
Wszystko to już na nas czeka. 
Bo zaczęło się już lato 
Jedźmy mamo, jedźmy tato. 
 

Ja na morze nie mam czasu. 
Wolę jechać het- do lasu. 
I tam z dziadkiem zbierać grzyby 
albo w rzece łowić ryby. 



OTO WAKACYJNE RADY DLA  
KORZYSTAJĄCYCH  Z  WODY: 

• Kąpcie się tylko w miejscach dozwolonych! 
• Do głębokiej wody wchodźcie tylko pod opieką osoby 
   dorosłej. 
• Nie skaczcie do wody! 
• Pamiętajcie o tym, że  flaga pozwala na kąpiel,  
  a  zabrania wchodzenia do wody. 
 



• Na plaży chrońcie głowę i oczy przed słońcem. 
• Przebywając na słońcu, koniecznie nasmarujcie się 
olejkiem do opalania z odpowiednim filtrem. Im wyższy 
faktor, tym skuteczniej będzie ochraniał Was przed 
szkodliwym promieniowaniem słonecznym. 



    JEŚLI RUSZACIE W GÓRY, ZAPAMIĘTAJCIE: 
 
• Na górskie wycieczki powinniście chodzić tylko pod 
opieką dorosłego doświadczonego turysty. 
• Przed wyjściem w góry zostawcie w domu lub 
schronisku wiadomość, dokąd idziecie i kiedy wracacie. 
• Wędrując, chodźcie zawsze oznakowanymi szlakami. 
 

 



• Ważne są wygodne buty sięgające za kostkę. 
• Musicie mieć ze sobą mapę, kurtkę przeciwdeszczową, 
   ciepłe ubranie, coś do picia i zapas jedzenia. 
• Jeżeli nagle popsuje się pogoda, musicie zawrócić. 
 

W GÓRACH LICZY SIĘ ROZSĄDEK. 



  

  

  

Nie wolno rozpalać ognisk w lesie! 
Nie zostawiajcie w lesie rozbitego szkła,  
    gdyż może spowodować zapalenie się lasu. 
Nie zbierajcie grzybów, których nie znacie.  
Nie jedzcie żadnych nieznanych owoców,  
    gdyż niektóre z nich mogą być trujące. 
 

 ODWIEDZAJĄC LASY, BORY I GAJE 
PAMIĘTAJCIE ! 



Nie oddalajcie się od opiekuna, żeby nie zabłądzić. 
Nie pozostawiajcie śladów za sobą w postaci śmieci. 
Nie hałasujcie. 
Po powrocie sprawdźcie, czy na ciele nie macie 
    kleszcza. 
 



 NA DROGACH RÓWNIEŻ MUSICIE PAMIĘTAĆ  
O BEZPIECZEŃSTWIE: 

 

Przechodźcie przez jezdnię po pasach lub gdy zaświeci zielone  
światło dla przechodniów. 
Gdy nie ma pasów, ani świateł zatrzymujemy się na brzegu 
chodnika - spoglądamy w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. 
Dopiero wtedy, gdy nie nadjeżdża żaden pojazd, możemy przejść 
na drugą stronę. 
Nie bawcie się na jezdni.  To nie miejsce do zabawy! 
 



 Jadąc samochodem pamiętajcie o zapinaniu pasów   
    bezpieczeństwa. Pas bezpieczeństwa przytrzymuje Cię  
    w bezpiecznej pozycji i może uchronić Cię od poważnego  
    uszkodzenia ciała - a nawet śmierci! 
 Nigdy nie odchodź z nieznajomymi!  
     Jeśli osoba zaczepia Cię na ulicy, oddal się od niej  
     i powiedz o tym rodzicom. 
 Pamiętajcie! Jeżdżąc na rowerze dobrze jest zakładać kask  
     rowerowy. Chroni on głowę przed urazem w razie upadku.  



 WAŻNE TELEFONY, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ! 
 
112 - telefon alarmowy Służb Ratowniczych 

997 - telefon alarmowy Policji 

998 - telefon alarmowy Straży Pożarnej 

999 - telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego 

601 100 100 - telefon alarmowy WOPR 

601 100 300 - numer ratunkowy w górach  
                          (GOPR i TOPR) 
 
 



OSTATNI DZWONEK  
1. Ostatni dzwonek rozbrzmiewa z wielką siłą 
Za chwilę wszyscy w marzeniach się rozpłyną 
Ostatnie gesty i słowa pożegnania 
Kilka uśmiechów i kilka łez 
 
Ref. Bo wakacji nadszedł czas 
Wiele przygód czeka nas 
Wspaniali przyjaciele – poznasz ich tak wielu 
Odkryjesz razem z nimi piękny świat! 
 
2.Gorące słońce oświetla nasze twarze 
Już chyba pora pakować te bagaże 
Błękitne niebo, jeziora, rzeki, lasy 
Mnóstwo radości, cudowne dni 
 
Ref. Bo wakacji nadszedł czas (wakacji czas) 
Wiele przygód czeka nas (czeka nas) 
Wspaniali przyjaciele – poznasz ich tak wielu 
Odkryjesz razem z nimi piękny świat!  
 
 

 Kochani, zachęcamy Was do zaśpiewania piosenki pt. „Ostatni 
dzwonek”.   Tu możecie  posłuchać piosenki (https://www.youtube.com/watch?v=xOSGbkvZkOA) 

A to słowa piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=xOSGbkvZkOA


 Wszystkim Dzieciom i Rodzicom 

życzymy samych radosnych, i pogodnych  

oraz pełnych wrażeń, i przygód wakacji. 

Wspaniałego relaksu wśród najbliższych osób,  

  wielu niezapomnianych przeżyć, ciekawych spotkań  

i miejsc. 

Wracajcie do nas wypoczęci i uśmiechnięci! 

 

     Wspaniałych wakacji Dzieciom, Rodzicom, 

    Nauczycielom i Pracownikom SP 9 w Dębicy 

    życzą panie: 

      Basia, Bożenka i Zosia 
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