
Rodzicu!  

 

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojego dziecka! Jego łatwowierność może być 

przyczyną wielu tragedii. A przecież na dorosłych spoczywa obowiązek chronienia 

dzieci – przewidywania zagrożeń i przeciwdziałania im. 

 

Każde dziecko musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną i 

w związku z tym powinno znać zasady postępowania w różnych miejscach, czy w 

różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć zagrożeń jakie mogą w nich 

wystąpić. Mówić i przypominać o nich powinni dorośli: rodzice czy inni 

opiekunowie. Wdrażajmy dzieci do "bezpiecznych postaw”. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU  

Każde dziecko będące w domu, zwłaszcza same musi wiedzieć, że: 

nigdy nie wolno otwierać drzwi mieszkania obcym, nawet gdy mówią, że przysłali 

ich rodzice; 

należy powiedzieć rodzicom o każdym telefonie od obcej osoby oraz o tym, że 

nieznajomy pukał do drzwi mieszkania; 

należy mówić rodzicom z kim i gdzie się idzie oraz o której się wróci; 

nie wolno chwalić się, co cennego jest w domu i kiedy wracają z pracy rodzice; 

nie wolno bawić się kurkami gazu, zapałkami, kablami ani gniazdkami 

elektrycznymi; 

nie wolno wychylać się przez okno: dokładnie należy dokręcać kurki z wodą, żeby 

nie zalać sąsiadów; pobliżu telefonu zapisane są numery do bliskich osób, 

sąsiadów i służb porządkowych (Policji. Straży Pożarnej i Pogotowia 

Ratunkowego). 

 

 

KILKA ZŁOTYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W DOMU, W DRODZE I 

PODCZAS ZABAWY:  

 

( INFORMACJE DLA RODZICÓW ) 

 

Bądź dla swojego dziecka wzorem prawidłowego zachowania - zawsze i w każdej 

sytuacji. 

Uczyń wszystko, aby zabawy dziecka były bezpieczne. Ucz dziecko rozwagi i sam 

bądź przewidujący. 

Zapewnij dziecku bezpieczne miejsce do zabawy. 

Ostrzegaj dziecko przed osobami nieznajomymi. 

Pomagaj dziecku zapamiętać poznane przepisy ruchu drogowego i konsekwentnie 

egzekwuj ich przestrzeganie. 

Traktuj swoje dziecko poważnie, nie bagatelizuj jego problemów. Codziennie 



znajdź czas na rozmowę z nim. 

 

 

„ BEZPIECZNE ZIMOWE ZABAWY" 

 

Zima nieodparcie kojarzy się z bielą. Każdy z nas przechowuje w pamięci widok 

ośnieżonego lasu, pola, parku, górki, z której zjeżdżało się na sankach - i wie: 

taka jest.  

Zimą wszyscy oczekujemy śniegu, gdyż to magiczny czas i możliwość 

urozmaicenia dzieciom wspólnie spędzonych chwil na świeżym powietrzu.  

Podczas gdy dzieci uwielbiają zimę i wszystkie zabawy na śniegu, my dorośli 

musimy zadbać o to, aby te zabawy były w pełni bezpieczne, bowiem tylko wtedy 

zabawy zimowe przyniosą wszystkim wiele radości.  

Warto pamiętać o kilku niezbędnych zasadach w mroźne dni. 

 

Przygotowania do zimowych zabaw: 

Przed wyjściem na zewnątrz warto zapoznać się z rzeczywistą temperaturą, gdyż 

inna jest podawana przez media, inna odczuwalna podczas słonecznej pogody, a 

inna podczas wiatru. Optymalną temperaturą do bezpiecznych zabaw dzieci na 

mrozie jest temperatura nieprzekraczająca - 5 stopni; 

Niezbędne jest odpowiednie ubranie, tzn. kombinezony, nieprzemakające lecz 

„oddychające" kurtki i buty, koniecznie rękawiczki (które należy mieć dla dziecka 

także na zmianę), czapka i szalik. Pamiętać należy także o ochronie twarzy 

smarując ją odpowiednim kremem na zimowe temperatury; 

Podczas zabaw z rówieśnikami dzieci nie kontrolują czasu. Bywa też i tak, że 

często wracają zmoczone, przemarznięte albo spocone. W związku z powyższym 

warto uzgodnić ze swoją pociechą jego kilkuminutowe powroty do domu w celu 

zmiany mokrych rękawiczek, czapek, czy też głównie kilkuminutowego rozgrzania 

się dziecka w domu. Lepiej zapobiegać niż leczyć! 

Rzeczą niezbędną jest ustalenie z dzieckiem miejsc jego samodzielnych zabaw z 

rówieśnikami. Nadal bywa tak, że dzieci wybierają miejsca nieprzeznaczone do 

zimowych szaleństw, jak np. ulica, garaże, stawy, itp. 

Korzystanie przez dziecko z sanek czy innych sposobów zjeżdżania z górki 

wymaga dobrego merytorycznego i praktycznego przygotowania przez dorosłego. 

Na sankach zjeżdżamy jedynie twarzą do kierunku jazdy z nogami podniesionymi 

do góry. 

Byśmy czuli, że dzieci rozumieją zagrożenia, które mogą je spotkać w zimowy 

mroźny czas, warto z dziećmi rozmawiać o zasadach bezpieczeństwa. Kierujmy 

do nich jak najczęściej pytania typu: O czym należy pamiętać przed wyjściem z 

domu by nie zamarznąć? itp.  

 

Jak się bawić na śniegu? 

 

Z górki na pazurki 



Zabawą sprawiającą radość dzieciom jest głównie jazda na sankach, czy też 

innych przyrządach do zjeżdżania albo po prostu – na pupie. Szczególnie, gdy 

rodzice wspólnie z dzieckiem wezmą w tym udział. Ze starszymi dziećmi można 

zorganizować zawody. Saneczkarskie szaleństwo to wielka frajda, ale bez 

odpowiedniej kontroli dorosłych może być niebezpieczne. Upewnijmy się, że 

stworzony przez nasze pociechy tor saneczkowy nie kończy się w pobliżu jezdni 

albo na pozbawionym śniegu asfalcie. Tłumaczmy dziecku, że pomiędzy 

kolejnymi zjeżdżającymi saneczkami trzeba zachować odstęp, żeby nie zrobić 

krzywdy sobie, ani innym. W zjeździe z większej górki, przynajmniej za 

pierwszym razem, najlepiej jest towarzyszyć dziecku. 

Sanki to także idealny sposób na zimowy spacer – szczególnie dla najmłodszych 

pociech to świetna alternatywa dla podróżowania w wózku. Podczas takiego mini 

kuligu należy jednak pamiętać, by dziecko nie siedziało cały czas na sankach, bo 

może zmarznąć. Zachęćmy malucha, żeby od czasu do czasu wstał, przez kilka 

minut sam spróbował pociągnąć sanki. Zróbmy przerwę na ulepienie bałwana 

albo poszukajmy na śniegu śladów różnych zwierząt. 

 

Pierwsze kroki na nartach 

Wielu zapalonych narciarzy z pewnością zastanawia się, w jakim wieku można 

zacząć zarażać tą pasją swoje pociechy. Instruktorzy narciarstwa twierdzą, że 

pierwsze próby można podejmować już w wieku trzech lat. Na tym etapie narty 

powinny stanowić jeden z wielu elementów zabawy na śniegu - to właśnie 

poprzez zabawę dzieci najszybciej przyswajają nowe umiejętności. Warto 

pamiętać, że trzy-, a nawet pięcioletni maluch nie ma jeszcze w pełni 

ukształtowanej koordynacji ruchowej, a założone na nogi narty dodatkowo 

utrudniają zadanie. Zacznijmy, więc od zabaw polegających na wykonywaniu 

skłonów, skrętów, balansowania tułowiem, podnoszenia na zmianę raz prawej, 

raz lewej narty. Kiedy dziecko poczuje się pewnie możemy zacząć zjeżdżać, 

rozpoczynając od górki o niewielkim nachyleniu tzw. „oślej łączki”, stopniowo 

podnosząc poprzeczkę. 

Na tym etapie niezwykle ważny jest spokój i cierpliwość. My chcielibyśmy, aby 

maluch jak najszybciej szusował z nami po wszystkich trasach, ale dla niego jest 

to zupełnie nowa i niejednokrotnie bolesna, ze względu na ilość upadków, 

sytuacja. Nie forsujmy malucha ponad miarę. Godzina, dwie dziennie na 

początek w zupełności wystarczy. Krzykiem i zmuszaniem do kolejnych prób 

możemy dziecko, co najwyżej zrazić. 

 

Na ślizgawce 

Maluchy potrafią świetnie bawić się nawet na zamarzniętej kałuży, ale bez 

wątpienia jeszcze większą frajdę sprawi im wycieczka na łyżwy. Kiedy tylko 

chwyci mróz, prawie w każdej miejscowości wylewane jest lodowisko. Większość 

dzieci nie zraża się nawet wielokrotnymi upadkami, szczególnie, jeżeli 

wyposażymy je w ochraniacze na kolana i kask. Gdy nasza pociecha nauczy się 

samodzielnie łapać równowagę i poruszać po lodzie, możemy urządzić małe 

zawody, albo zabawę w berka.  



Pamiętajmy, aby korzystać tylko ze specjalnie przygotowanych lodowisk – nigdy 

nie możemy mieć stuprocentowej pewności, że staw czy jeziorko jest całkowicie 

zamarznięte, a grubość lodu wystarczająca. Dla bezpieczeństwa lepiej nie 

pozwalać dzieciom, na samodzielne wyprawy na ślizgawkę. 

 

Bitwa na śnieżki 

Czy jest lepsza zabawa?! By trochę urozmaicić zabawę warto przygotować 

odpowiednie stanowiska do ochrony przed śnieżkami, tzw. fortece ze śniegu. 

Można też zmodyfikować zabawę poprzez rzucanie śnieżkami do celu, np. w 

tarczę, drzewo itp. 

 

Śniegowe rzeźby 

Śnieg to doskonały materiał do tworzenia przeróżnych rzeźb. Najprostszy i 

najbardziej popularny jest oczywiście bałwan. Jednak z nasza pomocą i dzięki 

nieograniczonej wyobraźni dziecka z białego puchu powstać mogą żółwie, węże i 

inne dziwne stwory. Pokrywa śnieżna może także posłużyć do namalowania (na 

przykład patykiem) zimowego obrazu. Na takie zabawy w śniegu trzeba ubrać 

dziecko nie tylko w ciepły, ale także nieprzemakalny strój. Warto też zabrać ze 

sobą zapasową parę rękawiczek, żeby w razie potrzeby zmienić je na suche. 

 

Orzełek 

Znana zabawa w tworzenie śniegowego „orzełka” lub „aniołka” - kładziemy się na 

śniegu plecami przesuwamy ręce i nogi do góry i na dół. 

 

Kulig 

Powoduje wiele emocji! Niekoniecznie w dużych saniach ciągniętych przez konie - 

można go wykonać poprzez przyczepienie kilku sanek do siebie i ciągnięcie przez 

kilka osób dorosłych. 

 

 

Zimowa aura to kolejna okazja do aktywnego spędzania czasu na świeżym 

powietrzu i poznawania świata. 

Zabaw na śniegu jest wiele i każdą znaną już zabawę można modyfikować i 

ulepszać. Niezbędne przy każdej z zabaw jest nasze pozytywne 

nastawienie, uśmiech i radość z bycia razem, jak również przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa zimowych szaleństw.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


