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DLA DZIECI

KURIER WILEŃSKI

Każde dziecko i dorosł
y wie, że wakacje to
okres, w którym
wszyscy często przeby
wają na podwórku i du
żo podróżują.
To czas fantastyczne
j zabawy i odpoczynku
od szkoły dla
dzieci! Trzeba jednak
zadbać o to, żeby ta
zabawa była
udana od A do Z, bez
smutnego zakończenia.
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Na dobrą radę nigdy nie jest za późno, a tym bardziej, że macie jeszcz
cały miesiąc wakacji! Oto kilka rad, żeby wakacje były superbezpieczne
i przyjemne do samego końca:
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Las jest piękny latem. Niestety – zagrożony. Często ze
względu na gorąco i suszę drzewom grożą pożary. Musimy więc im pomóc. Jeśli maszerujecie przez las, to nie
zostawiajcie w nim śmieci, zwłaszcza szklanych butelek.
Padające przez nie promienie słoneczne mogą wywołać ogień. W ogóle nie wolno śmiecić w
lasach, ani trochę! Podobnie sprawa ma się z ogniskami. Można je rozpalać tylko w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, a po udanej zabawie ognisko trzeba zalać wodą.
Jeśli rozpalicie ogień w lesie i stracicie nad nim kontrolę, to zginie wiele zwierząt, ptaków
i drzew. A tego na pewno nie chcecie. Uważajcie także na zwierzęta. Absolutnie nie bierze się na ręce nietoperzy, nie głaska się lisów, gdy podejdą – mogą Was ugryźć i zarazić
wścieklizną, a to oznacza pobyt w szpitalu!

BURZA

Nawet Ci, którzy się nie boją
burzy, powinni pewne rzeczy
wiedzieć. Jeśli zaskoczy Was gdz
ieś burza, to nie chowajcie się
pod drzewami. One przyciągają
pioruny. Jak najszybciej powinn
iście schować się w jakimś budynk
u, bo te posiadają piorunochrony! Można też skryć się w samoch
odzie. Powyłączajcie również
telefony komórkowe, żeby one
nie ściągnęły błyskawic!
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ZGUBY I KOLEDZY
Zgubiliście gdzieś na plaży rodziców? Nie możecie ich znaleźć? Podejdźcie do ratownika lub kogoś dorosłego i poproście o pomoc. Powiedzcie, jak się nazywacie, ile macie
lat i skąd przyjechaliście. Ratownicy przekażą sobie
wiadomość za pomocą krótkofalówek, a potem pomogą
szukać rodzinki. Uważajcie także na koloniach i obozach. Czasem w towarzystwie pojawiają się różne głupie pomysły. Jeśli tylko macie wrażenie, że mogą się źle
skończyć – nie bierzcie udziału w takich zabawach. Nie
musicie nic nikomu udowadniać, że jesteście fajni czy odważni. Jeśli to ma się zakończyć wypadkiem – nie warto! Nie bierzcie
też niczego do jedzenia, gdy częstuje nim ktoś zupełnie obcy. Lepiej być ostrożnym.

NAD WODĄ

Niestety, bardzo dużo wakacyjny
ch wypadków ma miejsce właśnie
nad wodą.
Pierwsza zasada jest najważniejsz
a: zawsze, ale to ZAAAAWSZE wch
odzicie do wody tylko i
wyłącznie pod opieką dorosłych. Mu
szą być w pobliżu, żeby reagować
w razie, gdyby coś Wam się
działo. Możecie też pomóc dorosły
m zadbać o wspólne bezpieczeńst
wo i kąpać najlepiej tylko w
miejscach do tego przeznaczonych,
strzeżonych. Jeśli na plaży widzic
ie czerwoną flagę – oznacza
ona zakaz kąpieli. Najwidoczniej mo
rze jest tego dnia niebezpieczne.
Biała flaga – wszystko okay,
można śmiało się pluskać w wodzie
.
Leżycie sobie na ręczniku, opalacie
się
i
pos
tan
awi
aci
e skoczyć do wody.
UWAGA! Rozgrzana skóra + zimna
woda = szok! Dlatego należy wchodz
ić do wody powoli, żeby
Wasz organizm zdołał przygotować
się na zmianę temperatury. Jeśli
już
przebywacie w morzu lub
jeziorze i poczujecie dziwne dreszc
ze – natychmiast wychodźcie na brz
eg
i pędem do opiekunów.
To oznacza, że dzieje się coś niedob
rego, możecie stracić przytomność
i utonąć!
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Co to za wyrazed
zi na te hasła. Wystarczy

iedziane części odpowi
Macie trzy hasła i podpow
worzyć hasło.
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3. Odcz
Już wiecie, o co chodzi!
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