
Edukacja dla bezpieczeństwa. Funkcjonowanie , Zajęcia rozwijające komunikowanie się , 

Aktywny  zawodowo i społecznie. 

Wakacyjne porady.  

https://www.youtube.com/watch?v=bTL4vNkBqvk 

Bezpieczeństwo w czasie wakacji. 

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje: 

  

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz 

wrócić. 

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 

3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i 

na zielonym świetle. 

4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 

6. Nie rozmawiaj z obcymi. 

7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 

8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 

9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 

10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 

11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach. 

12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 

13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. 

Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem. 

15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na 

rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry. 

16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 

17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 

18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 

19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić. 

20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy. 

21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące. 

22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. 

23. Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

https://www.youtube.com/watch?v=bTL4vNkBqvk


24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy 

spróbujesz go pogłaskać. 

25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 

26. Przestrzegaj  zaleceń sanitarnych. 

- zachowuj dystans,  zakładaj maseczkę w miejscach publicznych, myj ręce.  

 

Zapamiętaj! 

Europejski  Numer Alarmowy 
112 
Pogotowie ratunkowe………… 
 
Straż Pożarna……………… 
 
Policja ………………………. 
 
Połącz strzałką. 

998     999   997 
 



 

 

 



Kąp się tylko w miejscach dozwolonych! 

 

 

 

 

Kiedy nie należy wchodzić do wody? 

Gdy jest wywieszona  .  .  .   .  . .  .  . 

Flaga. 

biała   czerwona 
 

 

 

 



 

Zapamiętaj! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak udzielać piewszej pomocy? 

 

 

Jak długo przebywać na słońcu? 

 

 

 



 

Dokończ zdanie. 

Na upał……………………………………………………. 

 

Pij …………………………………………………………… 

 

Dobrze……………………………………………………… 



 

 

W czasie burzy…………………………………… 

………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

 

  
 



 

 

 

 



Zajęcia komputerowe 

Bezpieczne zachowanie w Internecie- budowanie świadomości zagrożeń  w Internecie. 

Internet –korzyści i zagrożenia, uzupełnij tabelę. 

 https://learningapps.org/9216855 

 

 

Korzyści Zagrożenia 

  

  

  

  

  

  

  

gry ,zabawa, oglądanie filmów,  komunikatory, nauka ,  

rozwijanie zainteresowań, wirusy, ktoś może nas oszukać, 

wykraść dane, spam, nieprzyjemne komentarze 

Rozwiąż krzyżówkę 

Jeśli będziesz miał kłopoty pomogą Ci w tym wyrazy. 

 

katalog , obraz, tablet, ekran , filmy 

,notes , telefon, monitor 

https://learningapps.org/9216855


 

 

 



 http://scholaris.pl/zasob/112380?bid=0&iid=&query=bezpieczny+internet&api= 

 Obejrzyj   prezentację. 

Na podstawie prezentacji napisz kilka zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................  

https://learningapps.org/6547510 

Test , zaznacz prawidłową odpowiedź. 

Hasła do moich kont komputerowych są: 

 długie, składają się z małych i dużych liter, a także cyfr i znaków są skomplikowane, znane 

tylko mnie 

 krótkie i proste (np. takie same jak login, data urodzenia) 

Kiedy loguję się w miejscu publicznym , np. w szkole, to: 

 nigdy nie zwracam uwagi na bezpieczne połączenie i czy nikt niepowołany nie patrzy na 

klawiaturę. 

 zawsze zwracam uwagę na bezpieczne połączenie i czy nikt niepowołany nie patrzy na 

klawiaturę. 

Kiedy loguję się w miejscu publicznym , np. w szkole, to: 

 zawsze pamiętam aby się wylogować. 

 zapominam wylogować się ze swojego konta. 

Podaję swoje prawdziwe dane 

 zawsze, gdy strona się o to pyta (np. biorąc udział w konkursach, badaniach czy quizach) 

 tylko gdy jest to konieczne (np. zakupy) 

Gdy ktoś przesyła mi e-mail, link czy załącznik, otwieram go: 

 tylko wtedy, gdy przesyła go znajomy i wygląda wiarygodnie. 

 zawsze i od każdego. Lubię nieznane przesyłki z niespodzianką. 

Publikuję swoje materiały (np. teksty, zdjęcia i filmy) w Internecie: 

 wszystkie, które zrobię. 

http://scholaris.pl/zasob/112380?bid=0&iid=&query=bezpieczny+internet&api
https://learningapps.org/6547510


 wybierasz te, które pozytywnie Cię pokazują, ale przedtem analizujesz potencjalne 

konsekwencje ich publikacji i masz świadomość, że odtąd jest możliwe, że każdy będzie mógł 

je zobaczyć. 

https://learningapps.org/4548427 

Bezpieczny Internet 

oddziel zachowania bezpieczne od niebezpiecznych - pracuj online. 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/4548427

