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Szanowni Państwo! 

 Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi wycieczki, wyjazdy, 

więcej spacerów, spotkań ze znajomymi. W wakacyjnej, odprężającej 

atmosferze nietrudno zapomnieć o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa. Warto więc przypomnieć, jak należy przygotować się do tych 

wszystkich atrakcji, do kontaktów z nowymi znajomymi, aby wszystkim sprawiły 

radość, oszczędzając przykrych wspomnień i pamiątek. Mamy nadzieję, że 

zawartość tej gazetki będzie pomocna podczas przygotowań do wakacji. 

Życzymy owocnej lektury! 

 

 

 



Nie rozmawiaj z obcymi, czyli jak mówić dzieciom o zagrożeniach 

 

Wakacyjne spacery, wycieczki czy wyjazdy to 

okazja do poznania nowych ludzi – dorosłych i dzieci. 

Czasem te wakacyjne znajomości przeradzają się 

w wieloletnie przyjaźnie, czasem – są tylko miłym 

wakacyjnym epizodem. Bywa jednak i tak, że stają się 

niemiłym wspomnieniem sprawiający, że stajemy się 

nieufni wobec nowo poznanych osób. Dlatego warto 

jeszcze przed wakacjami przygotować dzieci na różne 

sytuacje. 

Dzieci już od najmłodszych lat powinny być uświadamiane, jakie 

zagrożenie niesie ze sobą oddalenie się z osobą obcą. Rodzice muszą uczyć 

je, jak należy się zachować się w sytuacji, gdy są zaczepiane przez 

nieznajomego. 

Modele bezpiecznych zachowań warto pokazywać najmłodszym 

w formie zabawy. Taka wiedza we wczesnych latach najlepiej przyswajana jest 

poprzez własne doświadczenie, dlatego właśnie w taki sposób warto 

przećwiczyć z dzieckiem sytuację, w której nieznana mu osoba bierze je za rękę 

i namawia do pójścia z nim. Wówczas dziecko może głośno krzyczeć:  „To nie 

jest moja mama”,  „Pomocy, nie znam tego pana!”. To daje sygnał innym 

osobom, że sytuacja jest zagrożeniem, nie zaś przejawem niezadowolenia 

dziecka wobec rodzica. Zabawy te warto co jakiś czas powtarzać, by nie 

zostały zapomniane. Należy pozwolić dziecku krzyczeć w rzeczywistości, żeby 

poczuło sytuację na poziomie ciała i emocji – radzą specjaliści. Czasem 

przeczytana bajka, jak na przykład „Bajka o Czerwonym Kapturku” czy „Bajka 

o wilku i siedmiu koźlątkach” mogą stać się inspiracją do prowadzenia 

z dzieckiem rozmowy na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać je ze strony 

kogoś obcego. Obecnie powstało mnóstwo przydatnej literatury, opowiadań, 

książeczek, które poruszają temat rozmowy z obcymi (np. książki z serii 

„Bezpieczny świat” autorstwa B. Ciemskiej). 

Trzylatek powinien już umieć się przedstawić i powiedzieć gdzie mieszka, 

przedszkolaka zaś warto nauczyć numeru telefonu któregoś z rodziców. Jeśli 

wybieramy się ze swoją pociechą na plażę, do supermarketu czy w inne 

miejsce, w którym jest dużo ludzi, dobrze jest ubrać dziecku czapkę i koszulkę 

w wyróżniających się kolorach, najlepiej jaskrawych. 

Bardzo ważna jest także rozmowa. Należy tłumaczyć kilkulatkowi, że nie 

wolno się samodzielnie oddalać.  Oczywiście nie jest to żadną gwarancją, że 

wiedzione ciekawością dziecko za czymś nie pójdzie. Ważne, by pamiętać 

również, że uwaga i troska o bezpieczeństwo dziecka spoczywa przede 



wszystkim na osobie dorosłej. Dziecko oddalając się, nie stara się zrobić na 

złość rodzicowi. W takiej sytuacji najprawdopodobniej poszło za czymś, co 

wzbudziło jego zainteresowanie.  

Z drugiej jednak strony, niestety, zdarza się, że to właśnie zachowanie 

dorosłych sprzyja uczeniu dzieci bezgranicznego zaufania do obcych ludzi. 

Rodzice często od najmłodszych lat uczą dzieci uległości, np. poprzez witanie 

się pocałunkiem z ciocią, gdy wyraźnie tego nie chce. Takie nakazy mogą 

powodować, że podobną postawę dziecko przyjmuje wobec obcych 

dorosłych, którym nie potrafi się przeciwstawić lub nie wie, że może to zrobić. 

Dlatego warto uczyć dziecko, że ma prawo do stawiania granic, do złości, 

odmowy oraz wyrażenia swojej niechęci w różnych sytuacjach – alarmują 

specjaliści. Jest to niezwykle ważne w kontekście np. wykorzystywania 

seksualnego dzieci. Gdy przedszkolak zna pojęcie „intymne”, będzie rozumiał, 

że nago może biegać w domu, ale już w przedszkolu nie jest to dobry pomysł. 

Będzie wiedział, że to, co bezpieczne w gronie bliskich, może skończyć się nie-

przyjemnie, gdy nie znamy drugiej osoby. Co innego siadać na kolanach 

mamy, taty, babci czy cioci, a co innego, gdy przytrzymuje nas osoba, której 

nie znamy. Ważne też, aby rozmawiać z przedszkolakiem o tym, że nikt dorosły, 

nawet z rodziny, nie może kazać dziecku chodzić nago, dotykać jego 

intymnych miejsc, robić mu zdjęć, zapraszać do domu bez wiedzy rodziców. 

I że jeśli kiedykolwiek dorosły zrobi coś, co dla dziecka będzie nieprzyjemne, 

i powie: „Nie mów nikomu”, to właśnie wtedy szczególnie powinien powiedzieć 

o tym mamie albo tacie. Ucząc dziecko chronienia własnych granic, dorosły 

musi pamiętać, aby samemu te granice respektować. 

Przedszkolaki są bardzo otwarte i ufne wobec dorosłych. Ważne, aby 

wiedziały, że dorośli mogą pomóc im w trudnych sytuacjach, że od bliskich 

można otrzymać wsparcie. Bardzo ważne jest zatem, aby nauczyć dziecko 

chronienia własnych granic. 

Przy całej ostrożności należy pamiętać również o tym, by nie zabijać 

naturalnej ufności u dziecka poprzez straszenie go. Nie ograniczajmy dziecku 

możliwości poznawania świata czy kontaktu z rówieśnikami z powodu strachu, 

lecz uczmy odpowiednich reakcji w sytuacjach budzących niepokój. 

 

Opracowała mgr  Joanna Kosmala na podstawie   

A. Ksokowska-Robak, K. Zeh Rozwój psychoseksualny pięciolatka i sześciolatka 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2016 

B. Zdjęcie: http://gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2018/numer-165-

122018/167618,Naucz-mnie-kiedy-mowic-NIE.html 

 

 



Zachowania agresywne – pomoc dziecku w panowaniu nad 

złością i agresją  

 

Drodzy Rodzice!  

Bez względu na to czy problem agresywnego 

zachowania dziecka dotyczy naszego potomstwa, czy 

dotyka dzieci z naszego sąsiedztwa lub zupełnie obce, 

napotkane w różnych sytuacjach, warto zapoznać się z 

tym problemem, aby móc bądź ochronić nasze dzieci 

przed agresją, bądź pomóc im radzić z nią sobie, gdy 

próbuje zawojować ich delikatną jeszcze psychikę. 

Wraz z wiekiem i rozwojem inteligencji, w tym inteligencji emocjonalnej, 

dzieci poszerzają repertuar swoich zachowań związanych z wyrażaniem złości 

i niezadowolenia, zaczynają stosować bardziej subtelne formy agresji i metody 

manipulacji, żeby osiągnąć cel, np. nachalne prośby, obrażanie się, celowe 

irytowanie innych, prowokowanie słowami, ucieczki, skarżenie, marudzenie 

i narzekanie.  

Chociaż w wieku 5–6 lat rzadziej dochodzi do typowych dla 

wcześniejszych etapów rozwoju napadów wściekłości, nadal możemy 

zaobserwować gwałtowne wybuchy połączone z krzykiem i płaczem. Dzieci 

w wieku 5–6 lat często posuwają się do bicia i poszturchiwania, by 

przetestować swoją pozycję w grupie i ustalić hierarchię. Jednocześnie dzieci 

w tym wieku już bardzo dobrze zdają sobie sprawę, jak ich zachowanie 

oddziałuje na innych, i wzrasta u nich poziom samokontroli emocji. Jednak te 

dzieci, których rodzice mają problem z właściwym wyrażaniem złości, 

angażują się w ataki słowne na dziecko (obwinianie, wyzywanie i poniżanie) 

czy wręcz posuwają się do ataków fizycznych, płacą wysoką cenę za 

rodzicielską nieumiejętność odpowiedniego dyscyplinowania.  

Gniew i złość względem dzieci – wyrażana często i w sposób niewłaściwy 

– w dużym stopniu podwyższa ryzyko zachowań agresywnych i przemocy 

wobec innych.  

Najczęstsze przyczyny agresywnych zachowań u dzieci to: chęć 

zwrócenia na siebie uwagi; frustracja z powodu niespełnionych oczekiwań czy 

przerwania zabawy, w którą dziecko jest zaangażowane; przeciążenie 

nadmiarem wrażeń lub zmęczenie wydarzeniami całego dnia/tygodnia; 

obrona przed realnym lub wyimaginowanym niebezpieczeństwem, tłumienie 

emocji, głównie złości (tzw. efekt kumulacji); poczucie niezadowolenia z siebie, 

niemożność sprostania wymaganiom i porównywanie się do innych.  



Jeżeli dziecko często zachowuje się agresywnie, a jego reakcje są 

nieadekwatne do sytuacji, prawdopodobnie w ten sposób nieświadomie 

zwraca uwagę dorosłych na jakiś problem, którym może być: brak 

umiejętności społecznych; poczucie odrzucenia i zranienie uczuć; niezdolność 

do kontrolowania odruchów (nadmierna impulsywność lub drażliwość); 

problemy w rodzinie, które są dla dziecka przytłaczające i z którymi pozostaje 

samo; problemy psychiczne dziecka (nadpobudliwość, depresja); dziecko jest 

świadkiem przemocy, samo jej doświadcza bądź doznało traumy. 

Do zachowań, które powinny szczególnie zaniepokoić rodziców, należą: 

akty przemocy polegające na umyślnym zadawaniu bólu i sprawianiu 

przykrości innym dzieciom lub/i zwierzętom; fascynacja przemocą; brak 

skruchy, kiedy dziecko wyrządziło krzywdę.  

I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, rodzice zwykli myśleć 

o agresji jako o czymś złym. Wielu pedagogów proponuje jednak inne 

podejście. Zamiast potępiania agresji, trzeba ją przekształcać w pozytywne 

działanie. Tłumienie i potępianie może prowadzić tylko do negatywnych 

skutków w dorosłym życiu: począwszy od nieumiejętności radzenia sobie 

w konkurencyjnym środowisku świata współczesnego, a skończywszy na 

wybuchach niekontrolowanej i brutalnej przemocy. Trzeba zwrócić także 

uwagę na dwa rodzaje przemocy u dzieci: przemoc skierowaną na zewnątrz, 

ku innym ludziom oraz przemoc skierowaną ku sobie, czyli tak zwane 

zachowania autodestrukcyjne. Ta ostatnia bywa często lekceważona przez 

dorosłych, ponieważ jest mało kłopotliwa dla otoczenia. Dzieci, które tłumią 

agresję, pogłębiając swoją frustrację, bywają wręcz chwalone za spokój 

i posłuszeństwo. Tymczasem autodestrukcyjna przemoc zasługuje na 

szczególną uwagę, ponieważ idzie w parze z bardzo niskim poczuciem własnej 

wartości u dzieci i stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego.  

 

Co mogą zrobić rodzice?  

 

 Nie bądźcie modelami agresywnego zachowania, nie unoście się, gdy 

wasze dziecko zachowuje się agresywnie.  

 Zastanówcie się nad przyczynami agresywnych zachowań, zwłaszcza jeśli 

utrzymują się one od dłuższego czasu. Rozmawiajcie z dzieckiem o jego 

zachowaniu: czy umie powiedzieć, co je do tego popycha (najczęściej 

dzieci nie mają złych intencji, tak jak to zakładają rodzice), czy potrafi 

rozpoznać znaki ostrzegawcze poprzedzające wybuch, żeby mu w porę 

zapobiec.  

 Rozważcie, czy ważne potrzeby dziecka są zaspokojone, czy może ono 

szczerze i otwarcie wyrażać swoje myśli i uczucia, czy ma czas i przestrzeń 



na swobodną zabawę. Napady wściekłości najczęściej zdarzają się, gdy 

dziecko jest zmęczone i przygnębione.  

 Zwróćcie uwagę, w jaki sposób dziecko spędza czas wolny. Badania 

pokazują, że dzieci, które mają kontakt z agresywnymi wzorcami, na ekranie 

lub na żywo, częściej zachowują się w podobny sposób (efekt 

modelowania). Reagujcie zawsze, kiedy dziecko sprawia innym przykrość 

czy wyrządza krzywdę. Zachowania agresywne, które są ignorowane, mają 

tendencję do utrwalania się!  

 Nie traktujcie napadów złości dziecka osobiście – spokojna, aczkolwiek 

stanowcza, reakcja da mu do zrozumienia, że złością czy agresywnym 

zachowaniem niczego nie osiągnie.  

  W przywróceniu równowagi pomogą jasne zasady i granice.  

 Pomóżcie dziecku zwiększać jego samoświadomość: ważne, żeby 

wiedziało, co pomaga mu się uspokoić i skrócić lub zapobiec atakowi 

złości. Możecie zaproponować swoją pomoc, np. przypominając mu o tych 

sposobach, zanim jego złość wybuchnie.  

 Jeśli dziecko zachowa się agresywnie, każcie mu usiąść i się opanować 

(czasami konieczne jest rozdzielenie dzieci), poszukajcie innych sposobów 

na rozładowanie emocji, np. pusty pokój, w którym można pokrzyczeć, 

narysowanie swojej wściekłości, bieganie po podwórku.  

 Uczcie dziecko umiejętności mówienia o swoich emocjach i uczuciach, 

z czasem nauczy się wyrażać je bardziej bezpośrednio i w zdrowszy sposób. 

Samo powiedzenie o emocjach znacząco obniża poziom napięcia 

psychofizycznego i przynosi dziecku ulgę oraz daje przestrzeń do 

zastanowienia się nad tym, co się dzieje, i znalezienia bardziej 

konstruktywnego rozwiązania problemu.  

 Dziecko powinno czuć, że jest odpowiedzialne za swoje zachowanie, w tym 

za utratę kontroli. Zamiast kar, oskarżania i obwiniania, lepiej, żeby dziecko 

poniosło naturalne konsekwencje swojego zachowania, np. przeprosiło, 

zrobiło coś dla drugiej osoby, naprawiło lub oddało własną zabawkę, jeśli 

zniszczyło cudzą.  

 Rozmawiajcie z dzieckiem o konsekwencjach jego zachowania dla innych, 

nie wpędzając go w nadmierne poczucie winy i gorszości. Zawsze dawajcie 

nadzieję, że jest w stanie zachować się inaczej.  

 Pamiętajcie, że dziecko w tym wieku nie jest jeszcze w pełni zdolne do 

samokontroli, głównie ze względu na niedojrzałość układu nerwowego, 

predyspozycje temperamentalne czy wreszcie częstą u dzieci chwiejność 

i zmienność nastrojów. Szkodliwe jest przyklejanie etykietek, które 

wzmacniają w dziecku poczucie, że jest złe, skoro zachowuje się źle.  



 Kiedy dziecko wyśmiewa inne dzieci, szukajcie sposobów, żeby je wzmocnić 

psychicznie, żeby poczuło się silniejsze, mądrzejsze. Okazujcie dumę, kiedy 

mądrze używa swojej siły, np. staje w obronie słabszych, pomaga innym, 

wywiązuje się ze swoich obowiązków.  

 Rozmawiajcie z dzieckiem, że nadużywanie siły jest nie tylko niepotrzebne, 

lecz także niesprawiedliwe.  

 Rozwijajcie empatię, od najmłodszych lat pytajcie dziecko, jak by się czuło 

na miejscu koleżanki czy kolegi. Unikajcie prawienia kazań, moralizowania 

i karania. Pokazujcie konsekwencje czynów dziecka bez przygniatania go. 

Możecie pomóc obu stronom konfliktu, np. rodzeństwu, angażując je 

w rozmowę o tym, co czują. Pozwólcie im znaleźć dobre dla obu stron 

rozwiązanie sporu czy problemu. Pomagając dziecku, dostrzegajcie, jakie 

motywy nim kierowały, stwarzajcie mu doskonałą okazję do zrozumienia 

samego siebie.  

 Czytajcie wspólnie z dzieckiem książki i baśnie, w których bohaterowie 

stanowią dobre wzorce do naśladowania.  

 Chcąc wpływać na rozwój moralny dziecka, rozmawiajcie z nim o wpływie 

ich postępowania na innych, wzmacniajcie w dziecku i doceniajcie takie 

cechy, jak prawdomówność, szacunek, pomoc innym, sprawiedliwość.  

 

 

 

Opracowała mgr  Joanna Kosmala na podstawie   

 E. Wilkos Zachowania agresywne – Pomoc dziecku w panowaniu nad złością i agresją 

„Psycholog radzi” Nowa Era sp. z o.o. 2018 

Źródło zdjęcia: http://mzmp.pl/agresja-u-dziecka-w-przedszkolu/ 

 

 

Kontakty z psem 

Dzieci zazwyczaj lubią psy, lubią się z nimi 

bawić,  głaskać je, karmić. Najczęściej przyjmują 

jedną z dwóch postaw: albo są bardzo ufne, 

albo bardzo bojaźliwe w zetknięciu z psem. 

Warto nauczyć nasze pociechy właściwego 

zachowania podczas kontaktu z psem. - 

zarówno znanym, jak i obcym. 



 

Pies to nie zabawka 

 

Chyba wszyscy znamy takie powiedzenie, że pies to najlepszy przyjaciel 

człowieka. Warto jednak pamiętać, że pies to nie pluszowa zabawka, a żywe 

stworzenie. Wychowanie z psem ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój 

młodego człowieka. Ale należy pamiętać , że najczęściej pogryzionymi przez 

psy są właśnie dzieci, których twarz  znajduje się na wysokości psiego pyska. 

Dzieci poruszają się szybko, chaotycznie, wydając przy tym różne dźwięki, które 

wywołują w psach niepokój lub poczucie zagrożenia. Dlatego ważne jest aby 

edukować dzieci jak bezpiecznie postępować  z psem. 

  

Czego powinniśmy nauczyć  dzieci? 

Edukowanie dziecka na temat zachowania wobec psa jest równie ważne, jak 

edukowanie go w poprawnym przechodzeniu przez ulicę. Nie odpuszczajmy 

sobie tego, nawet jeśli nie mamy psa! 

Nauczmy dziecka podstawowych zasad pierwszego kontaktu z psem: 

Nie biegnij w stronę psa. Jeśli już pies pozwoli się do siebie zbliżyć – podejdź 

powoli. 

1. Jeśli pies podchodzi do Ciebie, spokojnie daj mu się obwąchać i nie 

wykonuj gwałtownych ruchów. Dzięki temu pies się z Tobą zapoznaje. 

2. Jeśli chcesz pogłaskać psa, zrób to delikatnie – najlepiej głaszcz go po 

tułowiu. Nie dotykaj pyska ani głowy. 

3. Jeśli pies je lub bawi się zabawką – jest to jego chwila dla siebie. Nie 

przeszkadzaj mu w tym. 

4. Jeśli pies śpi – nie przeszkadzaj mu, nie podchodź do niego i go nie 

dotykaj. 

 

Ważna przestrzeń osobista 

Jedną z podstawowych zasad wychowania dziecka w towarzystwie psa jest 

nauka o przestrzeni osobistej. Posiadają ją nie tylko ludzie – o tym na pewno 

uczysz swoje dziecko – ale także czworonogi! Warto, by dziecko stosowało te 

zasady, aby miało dobry kontakt z każdym – i przede wszystkim swoim – psem. 

1. Widząc psa – nie próbuj na siłę do niego podchodzić i go przytulać. 

Możesz spróbować go zawołać i poczekać, aż sam do Ciebie przyjdzie. 

2. Kiedy pies jest zajęty spaniem, jedzeniem czy zabawą – nie przerywaj 

tego. Też nie lubisz, gdy ktoś przychodzi i przeszkadza Ci w tych 

czynnościach! 

3. Nie zbliżaj swojej twarzy do twarzy psa i pod żadnym pozorem nie próbuj 

pochylać nad jego głową! 

4. Jeśli głaskasz psa – to ręką wyciągniętą od dołu, a nie od góry. Głaszcz 

jego tułów, okolice szyi i przedpiersia. Jeśli widzisz, że pies się odwraca, 

warczy lub okazuje niechęć, po prostu przestań go dotykać i odejdź. Jeśli 

będzie miał ochotę na czułości, da Ci o tym znać sam. 

 



Jeżeli my, dorośli,  zadbamy  o podstawowe zasady bezpieczeństwa, 

wspólna zabawa dziecka z psem może przynieść dużo radości 

 

A jak uchronić się w przypadku  ataku obcego psa: 

Warto pamiętać kilaka zasad: 

 

• nigdy nie uciekajmy! Pies poczuję chęć zapolowania na nas i to go 

bardziej pobudzi, nie mamy szans mu uciec. 

• stańmy do psa bokiem na stabilnych nogach, w razie ataku chrońmy 

tętnicę udową, która jest po wewnętrznej stronie uda 

• nie patrzmy mu w oczy ale nie odwracajmy się plecami 

• stańmy i osłońmy dłońmi kark, a łokciami twarz bo te miejsca pies 

zazwyczaj atakuje 

• dobrą pozycją jest pozycja żółwia, broda na klatkę piersiową, splatamy 

palce i kładziemy dłonie na szyję, skłon do przodu. Ta pozycja jest także bardzo 

dobra gdy dojdzie do kontaktu i pies przewróci nas na ziemię. Chronimy twarz 

i kark! 

• nie odpędzajmy psa rękami, nogami, agresywnym krzykiem bo to go 

sprowokuje. 

• jak będziemy stać nieruchomo, pies nie będzie czuł się zagrożony, 

podejdzie obwącha nas i prawdopodobnie odejdzie, wtedy powoli można 

odejść w bezpieczne miejsce. 



• postarajmy się uspokoić, nie bać się, pies wyczuwa strach, starajmy się 

ignorować go a wtedy on zignoruje nas 

• jeśli pies był szkolony mogą pomóc komendy typu: siad, waruj ale 

wydane spokojnym, pewnym głosem 

• jeśli mamy coś przy sobie, torebkę, plecak zasłońmy się tym w momencie 

ataku psa bo gdy on za coś złapie będzie to trzymał i szarpał, nie porani wtedy 

nas 

• gdy pies jednak wybrał atak na nasze ciało i ugryzł nie szarpmy się z nim 

bo mocniej zaciśnie szczęki, nie bijmy go bo zaatakuje ponownie w inne 

miejsce, możemy spróbować go odciągnąć za obrożę jeśli posiada i jeśli to 

mały pies, jeśli się uspokoimy on też po chwili zostawi nas w spokoju. 

•  
Źródło zdjęcia: https://www.psy.pl/dziecko-i-pies-w-jednym-domu/ 

 

       Opracowała mgr Joanna Kielczyk 

 

Zasady bezpieczeństwa podczas wypraw w góry 

Zdarzyło mi się podczas pobytu w górach, 

że schodząc już z trasy naszej kilkuosobowej 

wycieczki napotkaliśmy czteroosobową 

rodzinkę: rodziców i dwie córeczki w wieku 

wczesnoszkolnym. Już pierwszy rzut oka na nich 

wystarczył, aby stwierdzić, że niebyli 

przygotowani na wyprawę w góry: cienkie 

ubrania (tylko to, co na sobie), na nogach sandałki, w ręku czy na ramieniu 

żadnego plecaka czy chlebaka. Nie mieli niczego do picia ani do jedzenia. 

Nie posiadali też ani mapy, ani pojęcia jak przebiega trasa zaplanowanej przez 

nich wyprawy. Całe szczęście, że ojciec rodziny zagadnął nas o to,  jak daleko 

do celu. Od słowa do słowa wyjaśniliśmy im bezsens dalszej wycieczki 

i podzieliliśmy się zapasami picia oraz czekolady, której kilka kawałków zawsze 

zabieraliśmy ze sobą w góry. Dlatego zachęcam wszystkich do przypomnienia 

sobie (lub poznania) kilku uniwersalnych wskazówek obowiązujących nie tylko 

w górach. 

Przed wyjściem w góry warto przypomnieć sobie kilka zasad, które zapewnią 

nam bezpieczeństwo podczas wędrówki górskimi szlakami. Przed wyjściem na 

górską wyprawę: 

1. przygotuj się fizycznie; 

2. poczytaj informacje o masywie górskim; 

3. zaplanuj trasę stosowną do możliwości wszystkich uczestników; 

4. zapoznaj się z prognozą pogody; 

5. staraj się nie wychodzić samotnie w góry; 

https://www.psy.pl/dziecko-i-pies-w-jednym-domu/


6. w góry wychodź wczesnym rankiem; 

7. zabierz niezbędny ekwipunek: 

 plecak; 

 odpowiednie obuwie; 

 ubranie chroniące przed deszczem i wiatrem; 

 ciepłą odzież; 

 apteczkę; 

 prowiant i napoje; 

 kompas i mapę; 

 latarkę; 

 naładowany telefon z zapisanymi numerami alarmowymi : 

TOPR/GOPR – 985, lub 601 100 300; 

numer alarmowy – 112. 

 

Przygotowanie się do wędrówki w ten sposób zapewni bezpieczeństwo 

nam samym  oraz osobom, które będą nam towarzyszyły.  

 

Źródło zdjęcia: https://turystyka.wp.pl/co-zabrac-w-gory-ekwipunek-na-wycieczke-

6279345233557633a 

Opracował mgr Marcin Barszcz 

 

Nie jesteśmy rybami 

 

Niby pamiętamy o tym, ale kroniki policyjne oraz 

WOPR – u dobitnie świadczą o chwilach zapomnienia. 

Warto więc przypomnieć zasady, które obowiązują 

przed, w trakcie i po kąpieli w jakimkolwiek zbiorniku 

wodnym (niektóre mają również zastosowanie 

w odniesieniu do kąpieli w wannie lub pod prysznicem 

– jak najbardziej!). 

 Bez względu na to, czy jesteśmy duzi czy mali (nie tylko wzrostem) 

stosujemy się do zasady, która mówi o nie kąpaniu się w nieznanym zbiorniku 

wodnym. Nie znając jego głębokości, przebiegu dna (nawet w najpłytszym 

może być nagły uskok), przepływających przez niego prądów, narażamy 

siebie i innych na ogromne niebezpieczeństwo. Ogromnym zagrożeniem może 

okazać się roślinność porastająca dno i brzegi takiego zbiornika. 

 Jeśli nawet kąpielisko jest nam znane, ale niedawno przeszła burza, wiał 

silny wiatr, przeszła powódź, to nie korzystamy z niego przed zbadaniem go 

przez specjalistów. Wszystkie wymienione wyżej czynniki mogły zmienić mapę 

dna, nanieść różne niebezpieczne przedmioty, a nawet szczątki roślinne lub 

zwierzęce. Powódź mogła spłukać z pól nawozy. Niewątpliwie są to czynniki, 



które mogą zagrozić przynajmniej naszemu życiu. Oczywiście nie wolno pływać 

także w trakcie burzy, silnego wiatru czy mgły, kiedy widoczność nie 

przekracza 50m. 

 Generalną zasadą jest korzystanie z wyznaczonych kąpielisk, na których 

znajduje się ratownik. Należy dostosować się do jego poleceń. Warto znać 

informacje, jakie noszą ze sobą flagi wywieszane na takich kąpieliskach: biała 

– można pływać, czerwona – zakaz kąpieli, brak flagi – nie ma dyżuru 

ratownika. Bezwzględnie należy przestrzegać regulaminu kąpieliska 

uwzględniającego wszystkie jego warunki: ukształtowanie terenu, głębokość, 

obszar itp.. 

Pamiętajcie aby zawsze kąpać się w wyznaczonych 

kąpieliskach. Strzeżone kąpielisko rozpoznacie po dobrym 

i wyraźnym oznaczeniu jakimi są bojki unoszące się na 

powierzchni wody: 

 Strefa dla nie pływających ( nie umiejących pływać ) 

- kolor bojek żółty, głębokość w strefie do 1.20m. 

 Strefa dla pływających ( umiejących pływać ) - kolor 

bojek czerwony, głębokość od 1.30 - 4m. 

 Brodzik znajduje się w strefie dla nie pływających powinien być 

ogrodzony siatką ze wszystkich stron, jego głębokość to 40cm. 

Każde strefy w kąpielisku oddzielone są tak zwaną strefą bezpieczeństwa 

o szerokości 5 m, średnia długość i szerokość kąpieliska nie powinna 

przekraczać 50m. 

Wyżej opisany przykład dotyczy kąpieliska otwartego, znajdującego się np. 

nad jeziorem lub zalewem ( na rzece inna technika wykonania lecz głębokości 

te same ). W przypadku pływalni otwartych i zamkniętych jakimi są tzw. baseny 

należy stosować się do wewnętrznego ich oznakowania i regulaminu oraz 

stosowania się do poleceń ratownika. 

 Gdy dzieci są w wodzie, rodzice mają obowiązek sprawować nad nimi 

nadzór – nawet podczas obecności ratownika. Należy uczulać podopiecznych 

zwłaszcza na unikanie „samotnych", pojedynczych kąpieli z dala od brzegu 

i nadzoru osób dorosłych. Nigdy nie wiadomo czy dziecko umie prawidłowo 

ocenić swoje siły i umiejętności pływackie tak, aby bezpiecznie powróciło do 

brzegu. Często zdarza się, że dziecko słabo pływające chcąc zaimponować 

kolegom swą odwagą znacznie oddala się od brzegu. W wielu sytuacjach 

takim dzieciom nie starcza sił na powrót, zmniejsza się również szansa niesienia 

skutecznej pomocy przez ratownika, a jeśli dziecko jest świadome tej sytuacji, 

może wpaść w panikę skutecznie utrudniając przyjście mu z pomocą. 

 Do wody nie można wejść gdy ciało jest nagrzane – należy je najpierw 

schłodzić  korzystając z prysznica lub stopniowo ochlapując klatkę piersiową, 



szyję i nogi – unika się wtedy wstrząsu termicznego, skurczu lub omdlenia. 

Kategorycznie zabronione są skoki do wody, gdy ciało jest nagrzane. 

 Temperatura wody musi utrzymywać się na odpowiednim poziomie. 

Najlepszą temperaturą do pływania jest 22 -25°C. W temperaturze poniżej 14°C 

nie wolno pływać! 

 W czasie dłuższego pobytu nad wodą chętnie kilkakrotnie korzystamy  

z kąpieli. W międzyczasie spożywamy posiłki. Musimy pamiętać o tym, aby nie 

korzystać z kąpieli na czczo ani po spożyciu posiłku. Obydwie te sytuacje są 

groźne dla zdrowia, a nawet życia kąpiącej się osoby. 

 Zbyt długi pobyt w wodzie może zanadto wychłodzić i osłabić nasz 

organizm – dlatego unikajmy takich sytuacji. Dobrze jest po wyjściu z wody 

osuszyć się i przebrać w suche ubranie. Po kąpieli w morzu warto obmyć się 

w słodkiej wodzie, aby zmyć z ciała wysuszające je sól i natrzeć się kremem 

nawilżającym. 

 Po skończonej kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Należy 

zregenerować siły jedząc posiłek – dotyczy to szczególnie dzieci. 

 Należy pamiętać o tym, że materac dmuchany nie służy do wypływania 

na głęboką wodę, daleko od brzegu, podobnie jak inne gumowe zabawki (np. 

koło, rękawki, pontony). Jeśli korzystasz ze sprzętu wodnego, sprawdź najpierw 

czy jest sprawny. 

 Nie wolno pływać po zmroku, ani zanadto oddalać się od brzegu – 

obydwie sytuacje są zagrożeniem dla życia, utrudniając przyjście z pomocą. 

 Nie wolno wchodzić do wody osobom zażywającym leki 

psychotropowe, antybiotyki oraz po spożyciu alkoholu. Osoby takie mimo 

częstego posiadania podstawowych umiejętności pływackich są 

potencjalnymi ofiarami. U każdej osoby pływającej po spożyciu nawet 

niewielkiej dawki alkoholu dochodzi do znacznie szybszej utraty ciepłoty ciała, 

pojawiać się mogą nagłe dreszcze oraz przykurcze mięśni, często dochodzi do 

zaburzeń w procesie oddychania, utraty możliwości realnej oceny własnej 

sprawności, zaburzenia orientacji czasowej i przestrzennej. Nawet po 

wyciągnięciu ciała z wody takim osobom trudniej przywrócić czynności 

życiowe aniżeli podczas zwykłego tonięcia. 

 Nie dopuszczać do wszczynania fałszywych alarmów w postaci żartów, 

wprowadzających w błąd osoby postronne chcące pomóc osobie rzekomo 

tonącej. Nie wolno wpychać oraz wrzucać do wody osoby opalające się, nie 

umiejące pływać lub spacerujące nad brzegiem (zwłaszcza w ubraniach). Są 

to sytuacje, w których osoba zaskoczona zajściem zachowuje się chaotycznie 

i natychmiast wpada w panikę. Takie osoby stanowią potencjalne zagrożenie 

dla innych osób pływających ponieważ mogą je również utopić, ponadto 

trudno takiego tonącego ratować ponieważ walcząc o swoje życie staje się 

agresywny przeszkadzając w akcji niesienia pomocy. Spośród takich właśnie 



odratowanych osób wywodzą się zwykle ci, którzy nie chcą się uczyć pływania 

panicznie bojąc się wody i już do końca życia unikają z nią kontaktu. 

 Nie należy dopuszczać do opalania się na wodzie. Korzystanie ze sprzętu 

pływającego jest dla dzieci atrakcyjne ale i niebezpieczne. Opalanie się 

i zasypianie na materacach, czy dmuchanych kołach często łączy się ze 

zbytnim oddaleniem się dziecka od brzegu co może mieć czasami tragiczne 

konsekwencje. Zdarza się, że takie dziecko podczas pływania (np. po morzu), 

po przebudzeniu nie wie gdzie jest brzeg i gdzie ma płynąć - często jest 

przestraszone i panikując podejmuje nierozsądne decyzje (np. odpływa od 

materaca). Ponadto nigdy nie wiadomo na ile nadmuchiwany sprzęt jest 

trwały i czy podczas utraty powietrza w wyniku jego defektu dziecko będzie 

mogło samodzielnie powrócić do brzegu. Dlatego też lepiej korzystać ze 

sprzętu atestowanego w takiej odległości od brzegu, aby nawet podczas 

uszkodzenia sprzętu, czy nagłej zmiany pogody dziecko mogło bezpiecznie 

powrócić do brzegu. 

 Osoby, które są osłabione po chorobie lub nie wykazują dobrego stanu 

zdrowia (oznaki przeziębienia, bóle żołądka czy głowy) mimo, że mają ochotę 

na kąpiel razem z innymi dziećmi nie powinny wchodzić do wody. Podobnie z 

osobami, które posiadają bezwzględne przeciwwskazania lekarskie z tytułu 

posiadanej choroby (np. padaczka) nie powinny samodzielnie wchodzić do 

wody (nawet do wanny!). 

 Należy nauczyć dzieci pływania oraz podstawowych zasad zachowania 

w sytuacjach niebezpiecznych. Brak świadomości oraz umiejętności 

postępowania podczas wypadku nad wodą prowadzi do tego, że osoby 

postronne nie umiejące pływać, będące świadkami tonięcia nie potrafią 

pomóc ani zorganizować jakiejkolwiek akcji ratowniczej (a czasami wystarczy 

podać gałąź, podać jakiś pływający przedmiot: piłkę czy deskę). Im wcześniej 

dzieci nauczymy pływać tym większe szanse mają one na przeżycie podczas 

jakiegokolwiek wypadku nad wodą. Takie dzieci oswojone z wodą, potrafiące 

pływać zwykle opanowują emocje podczas wypadku wywrócenia łodzi, 

wpadnięcia do wody itp. Samodzielnie wydostając się z opresji. Ponadto 

nauczanie pływania sprzyja poznawaniu zasad niesienia pomocy innym 

osobom kąpiącym się oraz prawidłowemu zachowaniu się w sytuacjach 

zagrożenia życia drugiego człowieka bez zbędnego narażania się na 

niebezpieczeństwo. 

 Jeżeli jesteś świadkiem udzielania pomocy człowiekowi wyciągniętemu 

z wody - nie przeszkadzaj ratownikom, nie komentuj ich działań, nie traktuj tej 

sytuacji instruktażowo. Tu toczy się walka o życie ludzkie. 

 Bawiąc się w wodzie, nie zakłócaj wypoczynku innym. Zadbaj o czyste 

kąpielisko - nie wrzucaj do wody żadnych śmieci, butelek, papierków, 

opakowań. 



 Podczas pływania kajakiem, łódką czy żaglówką, pamiętaj zawsze 

o założeniu dziecku kamizelki ratunkowej z kołnierzem, która musi być 

dopasowana do jego wagi i wzrostu oraz koniecznie zapięta. 

 Dobrze jest wpisać do telefonu numer ratunkowy nad wodą 

- 601 100 100. W razie wypadku zadzwoń, podając miejsce zdarzenia, opisując 

sytuację, stan osób poszkodowanych i ich liczbę. Koniecznie podaj swoje 

nazwisko. Nigdy nie przerywaj pierwszy rozmowy z dyżurnym! 

  

Co zrobić, gdy dopadną nas sytuacje kryzysowe nad wodą?  

 Oto kilka rad na ich zażegnanie: 

 

1. Kurcz mięśnia - spowodowany zmęczeniem mięśni i niską 

temperaturą, wykonaniem gwałtownego ruchu. Objawia się silnym bólem, 

uniemożliwiającym pływanie. 

- zachowaj spokój, postaraj się rozciągnąć bolący mięsień, skorzystaj 

z pomocy innych osób. 

2. Nadmierne wychłodzenie organizmu - spowodowane długotrwałym 

pływaniem w zimnej wodzie. Objawia się uczuciem zimna, dreszczami, "gęsią 

skórką", zasinieniem skóry. Mogą wystąpić zaburzenia świadomości, senność, 

zatrzymanie krążenia. 

- natychmiast wyjdź z wody, wysusz i ogrzej ciało, okryj się ciepło. W sytuacji 

gdy nie możesz wyjść z wody wzywaj pomocy. 

3. Zachłyśnięcie się wodą - objawy to krztuszenie się, kaszel, utrudnienie 

oddychania. 

- zachowaj spokój, kaszel ułatwia usunięcie przeszkody w drogach 

oddechowych. Skorzystaj z pomocy przyborów pływackich oraz pomocy 

innych osób. 

4. Wyczerpanie sił pływaka - spowodowane zbyt długim pływaniem, 

niedostosowaniem możliwości kondycyjnych do wysiłku. Objawia się ogólnym 

osłabieniem, zmęczeniem oraz niemożnością kontynuowania pływania. 

- należy spokojnie położyć się na wodzie na plecach, oddychać spokojnie 

i odpoczywać. Skorzystaj z pomocy innych osób. 

5. Poruszanie się w wodzie o silnym prądzie silny prąd rzeki, morza może oddalić 

pływaka od brzegu i uniemożliwić mu powrót. Istnieje niebezpieczeństwo 

uderzenia w napotkane przeszkody. 

- staraj się nie płynąć pod prąd, poddać się sile wody i wypłynąć ze strefy 

działania prądów. 

- na morzu próbuj płynąć wzdłuż brzegu, na rzece staraj się ułożyć w pozycji 

na plecach z nogami skierowanymi do przodu lub osłaniaj ciało przed urazami 

trzymając ręce przed sobą. Wzywaj pomocy. 

6. Silne falowanie - zakłóca rytm pływania, może być przyczyną zachłyśnięcia. 



- połóż się na wodzie, pozwól unosić się fali, odpoczywaj, staraj się płynąć na 

grzbiecie fali. Unikaj pływania gdy fale są zbyt silne. 

7. Miejsca bagniste 

- należy położyć się na wodzie, odpłynąć od miejsca bagnistego. 

8. Wodorosty - powoduje nieprzyjemne wrażenia dotykowe. Staraj się nie 

panikować, nerwowe ruchy sprzyjają zaplątaniu się w roślinność wodną. 

- połóż się spokojnie na wodzie, najlepiej na plecach, ostrożnie wypłyń 

z niebezpiecznej strefy wykonując płytkie i spokojne ruchy. Wodorosty należy 

rozplątać spokojnie i powoli. 

9. Zmiany głębokości wody - morskie prądy tworzą naprzemiennie płycizny 

(rewy) i głębie (rowy). Przy wklęsłym brzegu na zakolu rzeki powstaje 

niebezpieczna głębia, a przy wypukłym płycizny. 

- należy przestrzegać informacyjnych znaków ostrzegawczych, początkujący 

pływacy powinni unikać kąpieli w miejscach gwałtownego spadku dna. 

 

      Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz na podstawie: 

 

http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez/65848,Bezpiecznie-

nad-woda.html 

https://www.straz.gov.pl/porady/Bezpieczny_wypoczynek_nad_woda 

http://www.straz.krakow.pl/dokumenty/Bezpieczenstwo_nad_woda.pdf 

https://www.wopr.kazimierz-dolny.pl/bezpiecznie_nad_woda.html 

Źródła zdjęć: https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/113922-nemo-

ryba,https://www.awn24.pl/kolo-ratunkowe-200137.html, 

http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Syria-Miedzynarodowy-Czerwony-
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Bezpieczne wakacje. Brzęczące, natrętne i groźne owady...  

Lato to czas odpoczynku, ale i wzmożonej 

aktywności owadów. Także tych, które mogą być 

niebezpieczne dla człowieka. Głównym 

zagrożeniem są osy i szerszenie, które potrafią 

bardzo boleśnie użądlić. Ich jad, zwłaszcza dla osób uczulonych, może być 

bardzo groźny. Jak ustrzec się przed takim niebezpieczeństwem? 

Przede wszystkim uważajmy w miejscach, gdzie znajdują się słodycze - 

przestrzegają strażacy. - Osy i pszczoły bardzo lubią żerować w cukierniach i ich 

sąsiedztwie.  

http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez/65848,Bezpiecznie-nad-woda.html
http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez/65848,Bezpiecznie-nad-woda.html
https://www.straz.gov.pl/porady/Bezpieczny_wypoczynek_nad_woda
http://www.straz.krakow.pl/dokumenty/Bezpieczenstwo_nad_woda.pdf
https://www.wopr.kazimierz-dolny.pl/bezpiecznie_nad_woda.html
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/113922-nemo-ryba
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/113922-nemo-ryba
https://www.awn24.pl/kolo-ratunkowe-200137.html


Ale nie tylko w sklepach musimy zwracać uwagę na żądlące owady. Te 

czasem siadają na ciastku, kromce chleba, owocu, a bywa, że zaglądają do 

szklanki z napojem. Dlatego zawsze warto sprawdzić, czy w naczyniu lub 

kanapce nie czai się niespodzianka.- „Osa potrafi użądlić nawet w przełyku” - 

mówią strażacy. - A to już poważne zagrożenie dla życia, bo puchnące gardło 

może uniemożliwić oddychanie. 

Co robić w sytuacji, gdy ktoś padnie ofiarą osy?  

Najlepiej natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe - podpowiadają 

pożarnicy. - Użądlenia, np. w rękę, warto posmarować specjalną maścią. Jeśli 

takiej nie mamy, co zdarza się najczęściej, można po prostu przyłożyć plaster 

cebuli.- To też łagodzi działanie jadu - zapewniają specjaliści. 

Uważajmy na groźne owady nie tylko w pobliżu warzywniaków czy stoisk 

ze słodyczami. Bo pszczoły, osy czy nawet szerszenie równie chętnie 

odwiedzają śmietniki - np. znajdujące się przy plażowych przejściach. Tu często 

trafiają na niedojedzone resztki owoców, które stanowią karmę dla owadów. 

Jak zachować się, gdy coś zacznie nam brzęczeć koło ucha?  

Specjaliści podpowiadają, że najlepiej zachować spokój. 

- Owady najczęściej atakują, gdy poczują zagrożenie - tłumaczą strażacy.  

A tak mogą zinterpretować nasze paniczne machanie rękoma, gdy chcemy 

je odgonić. Dlatego lepiej po prostu odsunąć się na bok i trzymać ręce przy 

sobie. 

Strażacy zdecydowanie odradzają zbliżanie się do gniazd. Zwłaszcza 

gdy wcześniej wypiliśmy alkohol. Bo jego zapach, podobnie jak dezodorant, 

rozdrażni owady. 

 

Co zrobić, jeżeli na własną rękę chcemy się pozbyć pszczół, które zagnieździły 

się w pobliżu domu lub namiotu?  

 

Warto odczekać do wieczora, bo wtedy owady są mniej aktywne - 

podpowiadają specjaliści. - Gdy już znajdą się w swojej kryjówce, można tam 

prysnąć środek owadobójczy. Można też poszukać okolicznego pszczelarza 

lub po prostu zadzwonić po straż pożarną. 



Strażacy nie stosują środków chemicznych. Gniazda np. os odcinamy od 

gałęzi czy budynku, wkładamy do worka i wywozimy do lasu czy na łąki. Tam 

uwalniamy owady.  

 

Bezpieczne wakacje z Wesołkiem – wycieczka do lasu z dzieckiem 

 

Wakacyjna wycieczka do lasu wcale nie musi być nudna! Wchodząc do 

lasu, przenosimy się do magicznego świata pełnego zieleni, świeżych 

zapachów, śpiewu ptaków, spokoju i piękna. Jest to jednak dom wielu zwierząt, 

a niektóre z nich są niebezpieczne, dlatego bardzo ważne jest uświadomienie 

malucha o panujących tam zasadach. Jak przygotować dziecko do 

rozwijającej wycieczki po lesie? 

 

 

Wycieczka do lasu – zasady 

Przed wyruszeniem na wycieczkę do lasu warto porozmawiać z dzieckiem 

o tym, jak należy się w nim zachować. 

 Idąc do lasu, pamiętaj, że łatwo w nim zabłądzić. Nie oddalaj się od 

opiekunów. 

 Zachowuj się cicho, nie hałasuj, nie krzycz. W lesie żyje wiele zwierząt – 

nie przeszkadzaj im. 

 Zwierzęta leśne lubią spokój. Spotykając nieznanego węża, jaszczurkę 

czy pająka, nie drażnij ich i nie prowokuj. Kiedy natkniesz się na gniazdo 

os lub szerszeni, nigdy nie rzucaj w nie patykami czy kamieniami, nie 

dotykaj go, tylko oddal się jak najdalej. Nie niszcz mrowisk ani gniazd 

ptaków. 

 Nie baw się ogniem, nie rozpalaj ognisk (ognisko w lesie można rozpalać 

tylko w wyznaczonych miejscach i nigdy bez nadzoru dorosłych). 

 Nie zaśmiecaj lasu, nie wyrzucaj papierów, butelek. 



 Nie łam i nie uszkadzaj drzew, krzewów czy innych roślin. Nie rozdeptuj 

niejadalnych grzybów – to dzięki grzybom następuje obieg materii 

w ekosystemie. 

 Nie zbieraj i nie jedz jakichkolwiek leśnych owoców oraz grzybów, których 

nie znasz. Mogą okazać się trujące. 

 Wchodząc do lasu, zadbaj o nakrycie głowy, skarpetki i zakryte buty. 

Uchronią Cię przed niebezpiecznymi owadami, kleszczami itp. Pamiętaj, 

by po powrocie dokładnie obejrzeć ciało i skórę głowy. Jeśli znajdziesz 

kleszcza, należy go jak najszybciej usunąć (jednak nie samemu, tylko 

u  pecjalisty!). 

 W pobliżu lasu umieszczane są specjalne tablice informacyjne, na 

których znajdują się ostrzeżenia o ewentualnych zagrożeniach lub 

o objęciu części lasu zakazem wstępu. Nie lekceważ tych informacji. 

Bezpieczne wakacje w lesie a zwierzęta  

Wchodząc do lasu, dobrze wiedzieć, jakie zwierzęta możemy spotkać na 

trasie spaceru. Jeśli będziecie cicho i dopisze wam szczęście, dojrzycie je 

z daleka. W polskich lasach można spotkać sarny, jelenie, zające, rysie, borsuki, 

lisy, dziki, jeże, wiele owadów i ptaków (bogatkę, kukułkę, szczygła, dzięcioła 

itp.). Najczęściej jednak zdrowe zwierzęta leśne unikają spotkania z ludźmi.  Jeśli 

jednak w czasie spaceru spotkasz takie, które się nie boją, trzymaj się od nich 

w bezpiecznej odległości. Pod żadnym pozorem nie należy ich dotykać, 

ponieważ mogą być chore lub zarażone wścieklizną. 

WAŻNE! Gdy znajdziesz martwe lub ranne zwierzę, powiadom o tym służby 

leśne. 

Jak rozróżnić żmiję zygzakowatą od innego węża? 

Jedynym jadowitym stworzeniem, którego należy się wystrzegać 

w naszych lasach, jest żmija zygzakowata. Jak odróżnić żmiję od popularnego 

zaskrońca czy gniewosza plamistego? 



 

 

Żmija zygzakowata ma na grzbiecie charakterystyczny 

zygzak  nazywany „wstęgą kainową” (niestety nie zawsze jest on widoczny). 

Płaska, jednolita barwowo głowa o trójkątnym zarysie jest wyraźnie szersza od 

reszty ciała. Wchodząc do lasu, dobrze jest pomyśleć o wysokich butach 

(najlepiej kaloszach), a także o jakimś kijku, którym należy stukać o ziemię. 

Żmije, podobnie jak inne węże, są głuche, ale wyczuwają drgania. Uderzając 

kijkiem o ziemię, zawiadamiamy je, że ktoś się zbliża. Żmije uznają to za 

nadchodzące zagrożenie i przeważnie uciekają. Cechą odróżniającą żmiję 

w stu procentach od innych węży jest pionowa źrenica oka. Oczy żmii są koloru 

czerwonego. Nie zalecamy jednak podchodzić do nieznanego węża zbyt 

blisko, by się o tym przekonać. 

Barwa zaskrońca zwyczajnego jest najczęściej szarozielona lub 

brązowozielona, rzadko z drobnymi, ciemnymi plamami. Cechą 

charakterystyczną tego węża są dwie duże, półksiężycowate, żółte lub 

pomarańczowe plamy z tyłu głowy (za skroniami – stąd jego nazwa), zwykle 

czarno obrzeżone. Brzuch ma białawy, z nieregularnymi, ciemnymi plamami. 

Zaskroniec ma mało wyraźne zwężenie między głową a ciałem – to ze względu 

na brak gruczołów jadowych (u żmii znajdują się one tuż za oczami). 

Barwa ciała samców gniewosza plamistego (miedzianki) jest 

rdzawobrązowa lub brązowa, natomiast u samic szara lub gliniastoszara. Na 

głowie oraz częściowo na karku gada znajduje się plama w kształcie serca lub 

podkowy w kolorze ciemnobrązowym. Po bokach nozdrzy przebiega 

ciemnobrązowy pasek, który następnie przechodzi w przedłużający się przedni 

odcinek ciała. Wąż ten jest całkowicie niegroźny, nie posiada jadu. Od żmii 

odróżnia go okrągła źrenica oka, łagodnie zaokrąglony pysk oraz słabo 

odgraniczona od reszty ciała głowa. 



Ślady zwierząt leśnych 

Spacer po lesie to świetna okazja do zabawy w leśnego detektywa 

i tropiciela. Dziecko może obserwować w naturalnym środowisku życie 

mrówek, żuków, owadów, ptaków, a także zapoznać się ze śladami i tropami 

leśnych zwierząt. 

Poniżej zamieściliśmy tropy zwierząt, na które można natknąć się w czasie 

wycieczek do lasu. Takich śladów najlepiej jest wypatrywać w czasie zimowych 

spacerów, ponieważ na śniegu są one doskonale widoczne. 

 

 Uważaj na dzikie zwierzęta 

W lesie należy uważać także na dzikie zwierzęta. Oczywiście bardzo rzadko 

się zdarzają się takie spotkania, gdyż zwierzęta najczęściej stronią od ludzi, 

jednak ostrożność należy zachować. W razie, gdy spotkamy na swojej drodze 

dzikie zwierzę, należy spokojnie i powoli wycofać się. Oczywiście wszystkie te 

„atrakcje” najczęściej spotkamy spacerując między drzewami, dlatego 

najbezpieczniej jest przechadzać się głównymi ścieżkami, jak wspominałam 

wcześniej. 

Jednym z największych zagrożeń przebywania w lesie dla dzieci jest atak 

żmii zygzakowatej.  Żmije rzadko atakują człowieka, najczęściej uciekają lub 

głośno syczą. Niestety dzieci, ze względu na swoją ciekawość, często padają 

ofiarami ataku tego gada. Żmija zygzakowata prowadzi dzienny tryb życia. 



Chętnie chowa się pod kamieniami, krzewami lub wśród korzeni drzew. 

By zminimalizować możliwość ukąszenia przez żmije, należy po lesie zawsze 

chodzić w pełnym obuwiu oraz unikać siadania na kamieniach, podnoszenia 

ich oraz przedzierania się przez zarośla. Jeśli jednak dojdzie do ukąszenia przez 

żmiję, należy się niezwłocznie udać na pogotowie. Jad żmii jest szczególnie 

groźny w przypadku pokąsania dziecka, osoby starszej lub osoby będącej pod 

wpływem alkoholu. 

Warto także wiedzieć, że ukąszenie żmii nie boli, silny ból pojawia się dopiero 

po kilkunastu minutach. Następnie pojawia się obrzęk i zaczerwienienie oraz 

wybroczyny na skórze. Pojawia się także ból głowy, spadek ciśnienia tętniczego 

krwi oraz mogą  wystąpić zawroty głowy, zaburzenie w oddychaniu 

i dolegliwości sercowe. Pierwsza pomoc polega na polaniu ranki wodą 

utlenioną i unieruchomieniu kończyny. Zaleca się także założenie opaski 

uciskowej powyżej ukąszenia na 15 -20 minut, jeśli mamy do czynienia 

z ukąszeniem w nogę lub rękę. 

Warto także uważać, gdzie rozkładamy piknikowy koc. Często można 

przeoczyć mrowisko czy trasę wędrówki mrówek, a te mogą pokąsać nas 

boleśnie. Warto także szybko ewakuować się miejsca, w którym słychać 

bzyczenie owadów. W lesie często można spotkać gniazda szerszeni, os lub 

dzikich pszczół. Owady te mogą zareagować agresywnie na naszą obecność 

i pożądlić nas dotkliwie, co może być szczególnie niebezpieczne dla dzieci oraz 

osób uczulonych na jad tych owadów. 

 Uważaj na kleszcze 

Wśród drzew, częściej niż na szlaku, występują kleszcze. W gęstych zaroślach 

mają wręcz wymarzone miejsce, aby zaczaić się na Twoje dziecko lub Ciebie. 

Zatem należy się odpowiednio przygotować, aby uniemożliwić intruzom atak 

na nas. Ważną kwestią jest ubiór. Nawet w ciepłe dni, najlepiej zakładać 

ubrania z długim rękawem i nogawkami. Wyjątkiem może być spacer tylko 

głównym traktem, ale najlepiej i tam nie rezygnować z długich spodni. 

Oczywiście warto zastosować preparat odstraszający komary i kleszcze, a po 

powrocie do domu koniecznie dokładnie obejrzeć dzieci i siebie. 

   Opracowała mgr Anna Łaziuk 



Kochani Rodzice! Bezpieczeństwo to podstawa - dziecko na wsi, a 

czyhające zagrożenia 

 

Jeśli planujecie wakacje na wsi ze swoją pociechą koniecznie zwróćcie 

uwagę na to by było ona bezpieczna,  w końcu jest to wasz najcenniejszy skarb 

na świecie. 

Kontakt z żywymi roślinami i zwierzętami symuluje procesy poznawcze 

waszego malca, niesie za sobą cenne dla niego doświadczenia jak  i przeżycia. 

Jest także źródłem pozytywnych doznań w sferze emocjonalnej oraz bardzo 

dobrze wpływa na zdrowie fizyczne. 

Często uważamy, że naszemu dziecku na wsi nie grozi nic złego, ulegamy 

złudnemu poczuciu bezpieczeństwa, ponieważ znamy wszystkich sąsiadów, 

nie ma ruchliwych dróg, a podwórko jest ogrodzone, więc jakie 

niebezpieczeństwo może czyhać na nasz skarb ? 

Drogi Rodzicu, a więc czyha na niego bardzo dużo pułapek, dlatego 

warto wiedzieć gdzie czai się owe niebezpieczeństwo np. podczas prac 

polowych maluch  może chcieć zmienić się w superbohatera i uratować 

zagubionego ziemniaka nie zwracając uwagi na nadjeżdżający kombajn, 

albo chwila nie uwagi- otwarta brama- a wasza pociecha wybiegnie na 

ruchliwą drogę w pogoni za kurą czy gęsią , wprost pod nadjeżdżające auto 

czy ciągnik. Pewnie zastanawiacie się więc,  jak zadbać o bezpieczeństwo 

waszego dziecka ;) ?? A więc poniżej znajdziecie parę wskazówek …. 

Odkrywanie podwórka 

Wasz maluch bawiąc się w Kolumba będzie poznawał nie tylko wnętrze 

domu i zwalczał smoki czy inne potwory, czy dziewczynki będą zamieniać się 

w księżniczki czekające na rycerza, które zostaną uwolnione z ciemnej wieży, 

ale i jego otoczenie. Dlatego trzeba pamiętać o tym, że podwórko musi być 

zabezpieczone, podobnie jak wnętrze domu. Niestety na podwórku będzie 

nam ciężej zapewnić bezpieczeństwo dziecku, ale możemy spróbować 

kontrolować niebezpieczne obszary w jakich znajdzie się nasz maluch. 

 



➔ Starajmy się by ostre narzędzia typu : widły, grabki, kosa- były zawsze 

w zamkniętym pomieszczeniu oraz pamiętajmy by warsztat w którym 

mamy narzędzia był zawsze zamknięty. 

➔ Maszyny i pojazdy niech zawsze będą zabezpieczone przed dzieckiem, 

a najlepiej by stały w garażu czy w pomieszczeniu dla nich 

przeznaczonym 

➔ Uważajcie na środki chemiczne czy opakowania po nich – maluch 

mając je w ręku może mieć dużo pomysłów co z owymi rzeczami zrobić 

– niestety może skończyć się to źle 

➔ Jeśli na podwórku znajduje się np. oczko wodne, sztuczny staw, rzeczka 

czy inne mokradło, a nie jest ono zabezpieczone przed maluchem- 

pamiętajmy by być w pobliżu o nieszczęście nie ciężko 

➔ Pamiętajmy o tym, że niektóre dzieci potrafią poznawać świat za 

pomocą zmysłu smaku i włożyć do buzi np. niejadalną czy trującą 

roślinę, którą znajdzie w trawie – bądźcie czujni 

➔ Prace na polu, grabienie siana, wykopywanie ziemniaków, koszenie 

zboża mogą być dla naszego urwiska bardzo interesujące. Jednak także 

niebezpieczne z powodu pojazdów rolniczych znajdujących się na polu 

czy grabi, kosy. Jeśli nasza pociecha usilnie będzie chciała pomagać 

w owych pracach niech robi to, a my razem z nią w formie zabawowej 

np. do wspólnego przenoszenia siana, turlania ziemniaków do wiadra, 

karmienia ptactwa, porządkowania podwórka, ale opiekun powinien 

mieć wtedy całą uwagę skupioną na dziecku. 

O czym więc pamiętać będąc na wsi ? 

➔ Wyznacz bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci 

➔ Ustal wyraźne zasady dla dzieci 

➔ Nie pozwalaj, aby maluch znajdował się w pobliżu uruchomionego 

pojazdu i maszyny rolniczej : kombajnu, kosiarki, prasy do słomy, kopaczki 

do ziemniaków 

➔ Zabezpiecz pojazdy rolnicze przed możliwością uruchomienia ich 

➔ zabezpiecz narzędzia niech będą poza zasięgiem dzieci 

➔ zadbaj by nie zbliżało się do zbiorników wodnych 



Wieś czy pole w pobliżu jest dla dziecka miejscem, które stanowi krainę 

zamieszkałą przez bohaterów różnych bajek oraz opowieści, niech poznaje 

świat zwierząt czy roślin tak inny od otoczenia miejskiego w bezpieczny sposób, 

a więc rozmawiajcie ze swoimi pociechami o niebezpieczeństwach jakie 

mogą spotkać na tak zwanym polu, nie ograniczajcie, a mądrze tłumaczcie 

wasze obawy. 

Opracowała mgr Malwina Godlewska 

 

Opowieść błyskawicy 

Jestem błyskawicą – taką jak inne siostry, 

których pełno wokół. Nasze mieszkanie jest 

piękne. To czarno – szara chmur szybująca 

wysoko w powietrzu.  Wokół mnie i moich sióstr 

przelatują maleńkie krople wody. Łączą się 

w pary, trójki, czwórki… Jest ich coraz więcej 

i więcej… Tańczą jak szalone, aż w końcu wyruszają w gwałtowną podróż 

w górę na spotkanie ze znajdującymi się tam kryształkami lodu. Te kryształki są 

tak zimne, że kropelki zderzając się z nimi zamarzają i uciekają w dół. Zrodziłam 

się z energii, która wytwarza się między powstającymi w ten sposób krupami 

a kryształkami lodu. Im żywiej krople tańczą zderzając się z kryształkami lodu, 

tworząc krupy i opadając w dół chmury, tym bardziej rosnę, tym bardziej 

rozpiera mnie energia. Ja też chcę tańczyć! Ja też chcę wędrować! Widzę, że 

jedna z moich sióstr zaczęła taniec i poleciała w dół! Idę za nią! Lecęęę! 

 Och! Jak pięknie jest wokół! Nie jestem sama! Obok mnie tysiące kropel 

deszczu leci szybko na ziemię. Krzyczę i błyszczę z radości! Udało się! 

Chciałabym dotrzeć i w prawo i w lewo i na wprost! Wyciągam moje ręce – 

jest ich coraz więcej! Znajduję się na wielkiej łące pełnej kwiatów o stulonych 

płatkach targanych wichrem, który pogania krople deszczu. Próbuje 

pociągnąć za sobą i mnie, Ale ja je wyprzedzam i wpadam na samotne 

drzewo i spływam po jego pniu w głąb ziemi. Choć moja podróż jest krótka, to 

energia, którą przekazałam drzewu zapaliła je. Teraz ono płonie, a ja… Ja 

jestem tak zmęczona, że zapadam w sen w głębokości ziemi i odpoczywam… 



 

 Uff, dobrze, że nikt z nas nie stał pod tym drzewem, ani w jego pobliżu. 

W mieście jesteśmy bezpieczni – łatwo schować się w budynkach, które nie 

tylko są wyższe od nas, ale uzbrojone w piorunochrony ściągają na siebie te 

wyładowania elektryczne, chroniąc ludzi przed niebezpieczeństwem.  

 Co jednak zrobić, gdy burza zastanie nas na odkrytej przestrzeni, a do 

domu daleko? Również i wtedy nie jesteśmy zupełnie bezradni. Dobrze, jeśli 

możemy skryć się w samochodzie. Wyładowanie elektryczne spływa po 

zewnętrznej powierzchni jego karoserii (tworzy klatkę Faradaya) nie robiąc nam 

krzywdy. Oczywiście podczas burzy nie należy kontynuować podróży, ale 

stanąć na poboczu w jak najbezpieczniejszym miejscu. Jazda podczas tak 

ograniczonej widoczności mogłaby skutkować kolizją z innymi uczestnikami 

ruchu drogowego. 

 Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, to kucamy przybliżając stopy jak 

najbliżej siebie, aby zmniejszyć napięcie krokowe. Nie przybliżamy się do innych 

osób, gdyż jeśli piorun trafi jedną z nich, to porazi również nas. Staramy się 

znaleźć w jak najniższym punkcie terenu z dala od drzew, samotnych masztów 

czy wież – piorun szuka najwyższych punktów w okolicy. 

 Podczas burzy nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny,  ani nie korzystaj 

ze sprzętu elektrycznego podłączonego do instalacji elektrycznej, w którą 

może uderzyć piorun i przemieścić się aż do odbiorników. 

 Jeśli burza zastała kogoś na wodzie – jeziorze, rzece czy morzu, to należy 

jak najszybciej dobić do brzegu, a w przypadku kąpieli w zbiornikach wodnych 

jak najszybciej je opuścić, gdyż woda jest dobrym przewodnikiem prądu. 

 Jeśli burza zastanie kogoś w górach, należy jak najszybciej zejść w dół – 

do schroniska, a w każdym razie zejść niżej, gdyż pioruny szukają najwyżej 

położonych miejsc. 

 

     Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz na podstawie: 

http://lowcyburz.pl/2012/03/09/zasady-bezpieczenstwa-podczas-burz/ 

 

 

http://lowcyburz.pl/2012/03/09/zasady-bezpieczenstwa-podczas-burz/


Lekarz radzi 

 Każda pora roku ma swoje zalety. Niesie jednak również pewne 

zagrożenie, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę lub po prostu je 

lekceważymy. Przypomnijmy więc parę zasad pomagających nam w lecie 

zadbać o swoje zdrowie. 

 Większość  nas czeka z utęsknieniem na wzrost temperatury, nawet gdy 

nie lubi wygrzewać się na słońcu. Pamiętajmy jednak o tym, że podczas 

upałów bardziej się pocimy – nie tylko dorośli, również i dzieci.  Po długiej 

zabawie na słońcu warto więc dziecku zaordynować szybką kąpiel, która 

przyniesie ulgę spoconemu i trochę odwodnionemu ciału. Oczywiście, jak we 

wszystkim, unikajmy przesady. Nadmierna kąpiel niszczy delikatny naskórek 

przesuszając skórę.  

  Należy też dbać o uzupełnianie płynów. I choć nie mamy wtedy ochoty 

na gorące napoje, to starajmy się nie przeszarżować z ich chłodzeniem – 

gardło nie lubi zbyt wielkiej różnicy temperatur i może nam zafundować 

niemiłą reakcję w postaci anginy. W związku z tym lody też spożywajmy 

z umiarem. 

 Warto zaopatrzyć się w krem z filtrem UV nawet wtedy, gdy skóra nie jest 

bezpośrednio narażona na wpływ promieni słonecznych. Rozproszone światło, 

które nie daje wyraźnego efektu nasłonecznienia może bardzo źle na nią 

wpłynąć. 

 Osoby starsze oraz opiekunowie dzieci muszą pamiętać, że przebywanie 

na dworze podczas upalnych słonecznych dni należy ograniczyć i nie 

wychodzić na dwór w godzinach 10:00 – 15:00, gdyż grozi to udarem. 

 Ważne jest zakładanie odpowiedniego, przewiewnego ubioru oraz 

przewiewnych nakryć głowy. 

 Wielką wygodą jest klimatyzacja w aucie. Należy ją tak ustawić, aby 

różnica między temperaturą w aucie i na zewnątrz była niewielka – aby po 

opuszczeniu wnętrza samochodu nie doznać szoku termicznego. 

 Przy zachowaniu tych kilku zasad zmniejszymy ryzyko wystąpienia 

niepożądanych dolegliwości.    Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz 



Zgubiłam/em się 

 Podróże, pobyt w nieznanym miejscu może być ogromną atrakcją. 

Sprzyja też niemiłym sytuacjom. Dziecko zaatakowane ogromną ilością 

nowych, ciekawych bodźców może tak się skupić na ich poznawaniu, 

doświadczaniu, że mimo znajomości zasad zachowania w nowym miejscu, 

może się zgubić.  

Dlatego już wcześniej należy z nim rozmawiać o tym, jak ma się 

zachować, gdy zauważy, że się zgubiło oraz kogo i w jaki sposób prosić 

o pomoc. Warto te zasady przypominać przed każdym większym wyjściem w 

nowym miejscu – powtórzeń nigdy za dużo nawet, jeśli obudzone w środku 

nocy dziecko recytuje je śpiewająco. Musimy pamiętać o tym, że stres, 

zmęczenie, strach mogą sprawić, iż dziecko zapomni, co miało zrobić. Ważna 

jest więc automatyzacja czynności (odruchowe działanie). Aby ją osiągnąć, 

dobrze jest w bezpiecznych warunkach, w spokojnym czasie odgrywać scenki. 

Będą one świetną zabawą, a równocześnie oswoją z tą trudną sytuacją 

i poprzez aktywne działanie dziecko nauczy się więcej niż przez ciągłe 

powtarzanie instrukcji podanych przez osoby dorosłe. 

Zazwyczaj umawiamy się z dziećmi, że mają się nas pilnować (i vice 

versa), ale jak już się zgubią to: 

- nie oddalają się z miejsca, w którym zorientowały się, że się zgubiły, 

ponieważ, gdy wzajemnie będziemy się szukać, to możemy się minąć i nie 

wcale nie odnaleźć i nie chowają się – muszą być widoczne! 

- nie rozmawiają z obcymi, nie idą nigdzie z nimi – wyjątek stanowią 

sprzedawcy w sklepie, matki z małymi dziećmi, osoby ze służb mundurowych 

(policjant, strażak, strażnik miejski ewentualnie żołnierz). 

Dobrze jest nauczyć dziecko adresu zamieszkania (niestety, często 

nawet sześcioletnie dzieci go nie znają), numeru telefonu do choćby jednego 

z rodziców. Świetnym rozwiązaniem jest również założenie dziecku na rękę 

opaski z podstawowymi danymi ułatwiającymi kontakt 

z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. 

        Opracowały: mgr Ewelina Gołębiewska,  mgr Jolanta Łukasiewicz 

 


