
     Zasady zachowania zasad bezpieczeństwa nad wodą – Elżbieta Wąchadło 

      „Człowiek tonie w ciszy w ciągu kilkudziesięciu sekund ”.  

Drodzy Uczniowie! Nie bagatelizujcie  kwestii bezpieczeństwa nad wodą! Żadna polisa nie 

wynagrodzi skutków brawury. Żadna nie zrekompensuje życia. Przeczytajcie to  uważnie i 

weźcie  sobie do serca! 

Aby czuć się bezpiecznie nad morzem, jeziorem, rzeką czy nawet nad 

niewielkim zbiornikiem wodnym, musicie przestrzegać kilku podstawowych zasad. Inaczej 

nie trudno o tragedię.  

Poniżej prezentujemy Wam zasady bezpiecznego przebywania nad wodą. 

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa nad wodą: 

1. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. 

2. Nigdy nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Skrajnie niebezpieczne są skoki na 

głowę. Mogą doprowadzić do śmierci lub kalectwa. 

3. Nie wchodź rozgrzany do wody. Przed wejściem ochlap wodą klatkę piersiową, szyję, 

krocze i nogi, pozwoli to uniknąć wstrząsu termicznego. 

4. Nigdy nie pływaj po alkoholu ani tym bardziej po innych używkach. Niebezpieczne 

może też być pływanie na czczo i bezpośrednio po posiłku. 

5. Unikaj kąpieli w miejscach niestrzeżonych. Nie pływaj w miejscach, gdzie kąpiel jest 

zakazana. Jeśli jednak korzystasz z niestrzeżonych kąpielisk – sprawdź głębokość, 

strukturę dna i znaki bezpiecznej kąpieli. 

6. Nie pływaj w czasie złych warunków atmosferycznych – w czasie burzy, mgły (gdy 

widoczność spada poniżej 50 m) i w czasie porywistego wiatru. Po zmroku nie 

wypływaj daleko od brzegu. 

7. Optymalna temperatura wody to 22-25 stopni. Nie pływaj w temperaturze poniżej 14 

stopni. 

8. Pływaj w miejscach, które dobrze znasz. Nie pływaj tam, gdzie jest dużo wodorostów, 

zaplątanie się w nie może być bardzo niebezpieczne. Unikaj akwenów, w których 

występują silne prądy i zawirowania wody. 

9. Pamiętaj, że zabawy w wodzie powinny być dostosowane do Twojego poziomu 

umiejętności pływackich. Nie baw się nigdy w podtapianie, staraj się, żeby zabawa nie 

doprowadzała do niebezpiecznych zachowań (agresja, rywalizacja, brutalność). 

10. Pamiętaj, że materace dmuchane, kółka, rękawki  i inne zabawki służą do zabaw przy 

brzegu i nie są sprzętem ratunkowym. 

Wiele osób nie myśli o tych zasadach. Świadomość zagrożeń jest bardzo niska, a skłonność 

do brawury wysoka. Woda to cichy zabójca, miejcie tego świadomość, nawet jak doskonale 

pływacie. Rozglądajcie się, obserwujcie, co się wokół Was dzieje. 

Dzieci nad wodą – o tym warto pamiętać! 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Gdy wybieracie się z maluchami na popularną plażę, 

załóżcie im koniecznie opaski z numerem telefonu. W zabawie niechcący mogą się zbyt 



oddalić od Was, a w tłumie łatwo stracą orientację. Nigdy nie puszczajcie ich samych do 

wody. Wchodźcie z nimi. Dziecko może się utopić i na płyciźnie, wystarczy, że zachłyśnie się 

wodą, np. gdy zaleje je przybrzeżna fala. Zwracajcie uwagę na znaki bezpieczeństwa nad 

wodą! 

 Nawet jeśli jesteś dobrym pływakiem, nie bagatelizuj kwestii bezpieczeństwa nad 

wodą. 

 Człowiek tonie szybko i w ciszy. Obserwuj to, co się wokół Ciebie dzieje. 

 Jeśli wybierasz się na obóz żeglarski, spływ kajakowy lub inną formę 

zorganizowanego sportowego wypoczynku, kup polisę NNW sportową. 

Źródło  -  https://www.mfind.pl/akademia/ciekawostki-ubezpieczeniowe/bezpieczenstwo-nad-woda/ 

 

 

Źródło – clipart 

Życzymy Wam udanego wakacyjnego i przede wszystkim bezpiecznego  wypoczynku nad 
wodą!  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mfind.pl/akademia/ciekawostki-ubezpieczeniowe/bezpieczenstwo-nad-woda/


Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji w górach. –  

Alicja Nowak-Wilk. 

 

 

 

 

Zasady bezpieczeństwa w górach obejmują poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych 

szlakach. Sprawdzony teren, towarzystwo innych piechurów – dzięki nim ryzyko wypadku 

jest znacznie minimalizowane. Szlaki w Polsce są dobrze oznaczone i należy się 

przemieszczać tylko według znaków je wytyczających. 

Źródło: Google  

https://www.dzieciakiwplecaki.pl/artykul/1084/gorskie-wedrowki---zasady-bezpieczenstwa -

artykuł do poczytania o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w górach. 

Dla chętnych malowanka. 

https://www.dzieciakiwplecaki.pl/artykul/1084/gorskie-wedrowki---zasady-bezpieczenstwa


 

Źródło: Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji – W mieście – K.Pietryszko 

       Kochani!  

 Wakacje to czas beztroski i zabawy. Macie czas na to, żeby się wreszcie wyspać, 

bawić, spędzić czas z bliskimi, z przyjaciółmi. Jednym słowem – macie czas na to, żeby 

odpocząć od nauki i nabrać sił przed nowym rokiem szkolnym.  

 W tym beztroskim okresie łatwo zapomnieć o tym, żeby zachować zasady 

bezpieczeństwa. A one obowiązują nas cały czas. Chronią Nasze zdrowie i bezpieczeństwo. 

Dlatego musicie pamiętać o kilku rzeczach.  

 Jeżeli wakacje spędzacie w mieście na pewno przyda Wam się odświeżenie 

wiadomości związanych z bezpiecznym poruszaniem się pod drodze. Pomoże Wam w tym 

świetna bajka edukacyjna pt.: ,,Bezpieczeństwo na drodze”:  

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

Jeżeli już obejrzeliście powyższą bajkę edukacyjną polecam Wam na koniec wesołą 

piosenkę o bezpiecznych wakacjach:  

https://www.youtube.com/watch?v=4isV0WWOO5E 

 

 Pamiętajcie o tym, aby wszędzie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Spędźcie 

wakacje zdrowo i radośnie. Wakacje to czas odpoczynku, a nie zwolnienie z 

odpowiedzialnego zachowania!  

 Udanego wypoczynku Kochani i do zobaczenia po wakacjach!   

 

Bezpieczeństwo na wsi /M. Toczyńska Ożóg/ 

 Witajcie po raz ostatni przed wakacjami. Być może niektórzy z Was będą spędzać czas 

na wsi. Pamiętajcie, że tam też trzeba zachować ostrożność, szczególnie w okolicy 

gospodarstwa, w którym są różne maszyny i zwierzęta. Pamiętajcie, że nie wolno bawić się  

w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń, próbować ich uruchamiać. Zwierzęta gospodarskie 

to nie maskotki i też mogą okazać się bardzo niebezpieczne. Obejrzyjcie filmy o tym, jak 

zachowywać się podczas pobytu na wsi, a czego nie należy robić: 

https://www.youtube.com/watch?v=kggZBaG1bHA 

https://www.youtube.com/watch?v=8Y5sHcf_JmY 

Wypoczywajcie aktywnie i  bezpiecznie! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YLhGcMIPTuA
https://www.youtube.com/watch?v=4isV0WWOO5E
https://www.youtube.com/watch?v=kggZBaG1bHA
https://www.youtube.com/watch?v=8Y5sHcf_JmY

