
Bezpieczne ferie 
zimowe



BEZPIECZEŃSTWO NA 
ŚNIEGU I LODZIE

• do zjeżdżania na sankach wybieraj miejsca oddalone od ruchu
samochodowego

• nigdy nie zjeżdżaj sankami leżąc na nich

• nie stój blisko zjeżdżających saneczkarzy i nie zastawiaj ścieżki zjazdu

• teren do zjazdu należy oczyścić z krzaków, kamieni i nierówności

• upewnij się, że Twoje sanki nie mają połamanych szczebli bądź wystających
śrub. Jeśli mają, koniecznie poproś opiekuna o naprawę

• nie doczepiaj sanek do samochodu

• ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska, unikaj
zamarzniętych stawów, jezior, gdyż lód może być niewystarczająco
wytrzymały, co grozi bardzo poważnym wypadkiem

• przebywając na lodowisku nie należy trzymać rąk w kieszeni

• nie rzucaj śnieżkami w samochody i zwierzęta

• nie rzucaj śnieżkami, gdy znajduje się w nich jakiś ciężki bądź niebezpieczny
przedmiot (np. kamień)



Bezpieczeństwo na sankach 
i nartach

Pamiętaj o tym żeby:

• nie zjeżdżać z górki w pobliżu dróg,
także tych rzadko uczęszczanych. Ulica
pokryta śniegiem lub oblodzona nie
może być miejscem do zabawy,

• nie doczepiać sanek do samochodu,
• nie chodzić po stoku górki, gdy inni z
niej zjeżdżają,

• zachować bezpieczną odległość między
zjeżdżającymi z górki,

• zjeżdżać na sankach twarzą do kierunku
jazdy z nogami podniesionymi do góry,

• wybierać miejsca równo przysypane
śniegiem, wolne od jakichkolwiek
wystających ze śniegu przedmiotów.



Bezpieczna zabawa 
śnieżkami

• nie lepić zbitych, twardych kul śniegowych,
• nie łączyć miękkiego śniegu z kawałkami lodu,

kamykami i ziemią,
• nie celować w twarz drugiej osoby,
• nie wrzucać kolegom śniegu za kołnierz,
• nie nacierać kolegom twarzy śniegiem,
• nie strącać i używać do zabawy zwisających z dachów

sopli lodu,
• nie wpychać kolegów w głębokie zaspy,
• nie wchodzić do źle zabezpieczonych konstrukcji ze

śniegu, które w momencie odwilży grożą zawaleniem i
przysypaniem,

• nie rzucać śnieżkami w nadjeżdżające samochody.



Bezpieczna zabawa na 
łyżwach 

• nie grać w "hokeja na 
lodzie" na ulicy. Zimą 
kierowcy mają ograniczoną 
widoczność, a samochody 
potrzebują dłuższego 
czasu hamowania,

• jeździć tylko w 
wyznaczonych miejscach, 
na specjalnie 
przygotowanych 
ślizgawkach i lodowiskach.

• Stawy, jeziora czy rzeki, 
nawet jeśli pokryte          
są lodem, nie są 
bezpiecznym miejscem do 
zabawy!



Aktywne ferie zimowe
Ferie zimowe to dobra okazja, by 

zaczerpnąć świeżego powietrza, 
poruszać się i aktywnie spędzić czas 
wolny od szkoły. Każdego roku na ferie 
zimowe dzieci czekają z wielką 
niecierpliwością. W tym roku czas 
wypoczynku, w zależności od 
województwa, potrwa od 20 stycznia 
do 3 marca. Do najbardziej 
popularnych form spędzania ferii 
zimowych należą niewątpliwie kolonie i 
obozy, zwane również zimowiskami. 
Mając na uwadze fakt, jak dużo czasu 
młodzież spędza w szkolnych ławkach 
lub przed komputerami, warto 
pomyśleć o aktywnym wypoczynku.
Jaką więc formę aktywności wybrać?

http://poznan.naszemiasto.pl/tag/ferie-zimowe.html


Zdrowe ferie zimowe
Zamiast siedzieć przed komputerem albo 
telewizorem idź na spacer, co dobrze zrobi 
twojemu zdrowiu. 



ŻYCZYMY 
WSZTSTKIM 

BEZPIECZNYCH 
FERII ZIMOWYCH!!! 




