
Ferie 
zimowe



Ferie są po to aby odpocząć,
realizować swoje zainteresowania na
które brakuje czasu w okresie roku

szkolnego.

Po co są ferie?



Kiedy na dworze jest bardzo zimno 
nie zapomnij założyć ciepłej kurtki,
zimowego obuwia, szalika, czapki 

i rękawiczek.

Ubierz się ciepło



UBRANIA ZIMOWE

kurtka zimowa

szalik

rękawiczki
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skarpetki



Możesz udać się na
lodowisko i tam nauczyć
się jeździć na łyżwach!

ZIMOWE ZABAWY



Ferie zimowe są świetnym
czasem, żeby nauczyć się

jeździć na nartach!

ZIMOWE ZABAWY



Gdy spadnie śnieg, możesz
zjeżdżać na sankach 

z górki!

ZIMOWE ZABAWY



Kiedy spadnie dużo
śniegu, możesz ulepić

bałwana!

ZIMOWE ZABAWY



Zimą spróbuj zrobić
aniołka na śniegu!

ZIMOWE ZABAWY



Zrób dużo kulek ze
śniegu i urządź bitwę 

na śnieżki!

ZIMOWE ZABAWY



Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu ulicy.
Nie wchodź na zamarznięte jezioro.
Place budowy nie są miejscem do zabaw.
Nie przebiegaj przez ulicę.
Uważaj na obce Ci osoby, nie każdy 
ma dobre intencje.

Baw się Ostrożnie!



W czasie zimy bardzo szybko zapada
zmrok, żeby być widocznym przez

kierowców noś odblaski!

Dbaj o widoczność!



Zawsze informuj bliskich, gdzie idziesz. 
W razie wypadku zawiadom osobę

dorosłą. Pamiętaj o numerach
alarmowych.

Bądź w kontakcie z bliskimi



Złote zasady na Ferie
Śpij co najmniej 7-8 godzin na dobę.
Wywietrz pokój przed snem.
Ubieraj się stosownie do pogody.
Stosuj kremy ochronne.
Pamiętaj o myciu rąk!



Przepis na udane ferie!
Wrzuć do garnka rozsądku troszeczkę 
i już nie wejdziesz na zamarzniętą rzeczkę.

Gdy wyobraźni trzy łyżeczki doliczysz,
ominiesz górki w pobliżu ulicy.

Dodając kubek rozwagi i miodu, 
nie przypniesz sanek do samochodu.

Wszystko przyprawisz szczyptą uwagi, 
a nie rzucisz śnieżką w twarz kolegi.



Numery alarmowe

POLICJA 
997



Numery alarmowe
STRAŻ

POŻARNA
998



Numery alarmowe
POGOTOWIE 
 RATUNKOWE

999



Numery alarmowe
EUROPEJSKI

NUMER
ALARMOWY

112



Wesoły dzwoneczek 
i sznur saneczek.

Co to jest?

Latem było tu boisko, a gdy
mróz zimą ścisnął, wylano wodę

czystą i to już jest...

Co to jest?

Wszystkie pojazdy na świcie muszą
mieć koła jak wiecie. A te nie mają ich

w cale i zimą jeździ się na nich
wspaniale!

Co to jest?

Wszystkie pojazdy na świcie muszą
mieć koła jak wiecie. A te nie mają ich

w cale i zimą jeździ się na nich
wspaniale!

Co to jest?



Byś po śniegu jeździć mógł,
musisz przypiąć je do nóg. 

Co to jest?
Latem było tu boisko, a gdy

mróz zimą ścisnął, wylano wodę
czystą i to już jest...

Co to jest?

Szybko po lodzie niosą nas one,
obie do butów są przyczepione.

Co to jest?
Nietrwały jest i szybko się topi,

przy tym kałuże duże robi.

Co to jest?

Ze śniegu zrobiony, garnek na
głowie. Zgadnij, kto to taki. Ja

wiem, lecz nie powiem!

Co to jest?



Bezpiecznych
Ferii


