
Bezpieczne wakacje !!!



Udane wakacje powinny uwzględnić cztery 

zasadnicze aspekty: wypoczynek, zabawę, 

rozwój oraz bezpieczeństwo!

Należy dokładnie uwzględnić zasady organizacji, wakacyjnego wypoczynku które sprawiają że 
wakacje są udane:

Zmian otoczenia – dłuższy wyjazd na obóz lub kolonie, również wyjazdy do dalszej rodziny, 
weekendowe wypady.

Urozmaicona aktywność – jest idealny czas na wysypianie się i relaks, aktywność ruchową, 
spotkania z rówieśnikami, zabawa w terenie w tym obserwowanie przyrody również zwiedzanie.

Poznawanie nowych osób – jest bardzo ważne, gdyż w ten sposób ćwiczymy umiejętności 
interpersonalne oraz nawiązanie przyjaźni.

Nowe doświadczenia i wyzwania – robienie czegoś po raz pierwszy tj. również próbowanie swoich 
nowych sil w nowych sytuacjach, rozwijanie zaradności, samodzielności.

Pozytywne emocje – daje nam atmosfera zabawy oraz radości, świadomość totalnego luzu w 
czasie wakacji.



Bezpieczeństwo 

podczas wakacji 

To bardzo ważny temat dla dorastającej 
młodzieży. Wakacje to zarówno czas radości i 
beztroski, a także tym samym wielu zagrożeń. 
Rozważne korzystanie ze wszystkich przyjemności 
czasu wolnego jest gwarantem udanego wypoczynku, 
świetnej zabawy i wspaniałych wspomnień na długie 
lata. Istotą jest przestrzeganie podstawowych zasad 
bezpiecznego zachowania się w podróży, podczas 
kąpieli i wycieczek.  Młodzi ludzie w czasie wakacji 
maja silną potrzebę eksperymentowania w szerokim 
tego słowa znaczeniu. W wakacje wielu młodych 
ludzi podróżuje autostopem, chcąc zaoszczędzić na 
bilecie wybierają podróż z nieznanym kierowcą. W 
wielu przypadkach ta lekkomyślna podróż zakończyła 
się tragicznie, często gwałtem a nawet utratą życia. 
A tylko wystarczy pomyśleć o konsekwencjach swoich 
decyzji.



Wakacje to fantastyczny, 

cudowny czas wolności i przygód. 

Dla młodzieży to najpiękniejszy 

okres w ich życiu, gdzie trudy 

dorosłego życia są dla nich jeszcze 

odległe. Nie mniej jednak ta 

wolność powinna być jeszcze pod 

stała kontrolą i baczną obserwacją 

rodziców, pełna rozmów tłumaczenia 

i przypominania czym grozi 

bezmyślność brawura!!!



Jakie niebezpieczeństwa mogą 

czyhać na młodzież  w czasie 

wakacji?

 Wypadki zagrażające zdrowiu lub życiu 
(zachłyśnięcia utonięcia, skoki do wody na główkę, 
upadki wysokości, pogryzienie przez psa);

 Utrata cennych lub ważnych przedmiotów 
(zgubienie telefonu lub pieniędzy, zniszczenie 
dokumentów);

 Pogorszenie stanu zdrowia (udar słoneczny, 
zatrucie pokarmowe wywołane niewłaściwym 
odżywianiem);

 Zgubienie się w lesie bądź w nieznanej 
miejscowości;

 Doświadczenie przestępstwa (kradzieży, oszustwa, 
pobicia, przemocy seksualnej);

 Szkodliwe używanie środków odurzających co 
wiąże się z uzależnieniem lub przedawkowaniem;



Konsekwencje 

stosowania dopalaczy:

 Użycie ich przez młodą osobę  może 
spowodować wyłączenie możliwości 
kierowania swoim zachowaniem;

 Osoba będąca pod wpływem środków 
psychoaktywnych może wdać się w ostrą 
bójkę, stać się ofiarą przestępstwa o podłożu 
seksualnym, łatwą ofiarą kradzieży bądź też 
ofiarą wypadku komunikacyjnego;

 Osoba ta sama może stać się sprawcą 
powyższych czynów;

 Dopalacze jak inne środki substancje 
odurzające niszczą przede wszystkim 
Ośrodkowy Układ Nerwowy, negatywnie 
wpływają na pracę mózgu;



Moje wnioski !!!

Przedstawiamy kilka pytań które każdy z 
was powinien zadać sobie przed 
zaplanowaniem wakacyjnego wypoczynku !

1. Co to są meningokoki, w jaki sposób 
dochodzi do zakażenia oraz co sprzyja 
zakażeniu?

2. Nie lekceważ wody, zasad 
bezpiecznego wypoczynku nad wodą? 
Ten numer ratuje życie...999

3. Czy znasz konsekwencje zażywania 
dopalaczy?

4. O czym warto pamiętać podczas 
wakacji wg Ciebie?



Dziękujemy za 

uwagę oraz

życzymy Wam

bezpiecznych jak

również udanych

wakacji !!!
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