
Bezpieczne ferie z rodzicami 

 
Ferie zimowe to czas odpoczynku i rozrywki, ale też czas, kiedy czyha na 

rozbrykane maluchy sporo niebezpieczeństw. Warto, by dzieci wiedziały, jak 
zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo, ale też jak spędzić czas mądrze i z 
pożytkiem dla siebie. 

 

 Kochany Rodzicu / Opiekunie  

Pamiętaj zawsze należy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność! 

 Wychodząc z dzieckiem  bawić się na powietrzu ,  dostosuj jego  ubiór  do warunków 
pogodowych, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić organizmu. W okresie zimowym 
podczas długich zabaw i spacerów należy zaopatrzyć się w ciepły napój (najlepiej 
przechowywany w termosie). 

 Do  zabaw na śniegu, takich jak: zjazdy na sankach, nartach oraz jazda na łyżwach – 
wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od ulic, skrzyżowań i innych ciągów 
komunikacyjnych. 

 Przebywając w pobliżu jezdni pamiętaj, że w okresie zimowym droga hamowania 
pojazdów ulega znacznemu wydłużeniu. Ponadto w tym okresie widoczność na drodze 
jest ograniczona co powoduje wydłużenie czasu reakcji na zagrożenie na drodze. 

 Zanim rozpoczniecie  zjazdy z górki sprawdź trasę zjazdu, usuń z niej wszelkie 
przedmioty mogące stworzyć zagrożenie, np.: kamienie, gałęzie. 

 Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie należy 
przechodzić przed zjeżdżającymi po torze (w poprzek toru). 

 Przed przystąpieniem do zjazdu z górki należy sprawdzić stan techniczny sań lub 
innych przedmiotów do tego służących. 

 Nie pozwól  ślizgać  się dziecku  na nawierzchniach służących do komunikacji 
ogólnej, tj.: chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia 
stanowi ryzyko złamań kończyn.  

 Unikaj zabaw oraz przebywania w miejscach, z których zwisają sople lodu, ponieważ 
stanowią one duże zagrożenie dla  życia i zdrowia.  

  Przypilnuj , by dziecko nie  rzucało  w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż reakcja 
kierowcy na takie zachowanie może spowodować do powstania wypadku drogowego 
lub kolizji. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej. 



 Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób do tego uprawnionych , sanki należy 
połączyć w sposób bezpieczny, grubą, wytrzymałą liną, tak aby nie odczepiły się 
podczas jazdy. 

 Nigdy nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż skutki takiego zachowania mogą 
okazać się tragiczne. 

Nic nie zastąpi miłości rodzicielskiej 

Postarajmy się, żeby czas zimowego odpoczynku został wykorzystany jak najlepiej. 
Miejmy świadomość tego, że czas i troska, które poświęcimy naszym dzieciom, zaowocuje w 
przyszłości. Pamiętajmy, że nic tak nie zbliża i nie tworzy więzi pomiędzy dziećmi i 
rodzicami, jak rozmowa. Dołóżmy wszelkich starań, żeby relacja, którą budujemy z naszymi 
dziećmi była silna i trwała. Z czasem pojawi się również większe zaufanie do dziecka, bez 
którego trudno mówić o jakichkolwiek samodzielnych wyjazdach.  
 
Apel o poświęcanie większej uwagi swoim dzieciom jest kierowany do osób, które 
pochłonięte są pracą i brakuje im czasu na wspólne spędzanie chwil z rodziną. Musimy 
pamiętać, że sama obecność nie powoduje bliskości. Bliskość to wspólne zabawy, rozmowy, 
wsłuchiwanie się w to, co mówi do Ciebie dziecko, żona lub mąż, oraz próba wcielania tego 
w życie. 

 


