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Drogie Dzieci i Drodzy Rodzice,
Zbliżają się wakacje – czas wyjazdów, przygód i beztroskiej zabawy na podwórku. W tym 
okresie należy szczególnie pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, aby wypo-
czynek na wsi, nad jeziorem czy w górach był szczęśliwy i udany. Bohaterowie naszej ko-
lorowanki podpowiedzą Wam, w jaki sposób beztrosko i radośnie spędzić letnie miesiące.

Policjant Pies Sznupek udzieli cennych wskazówek jak należy zachować się na drodze. 
Strażak Słonik Florek opowie o bezpiecznym zachowaniu w lesie. Finek – ratownik wod-
ny oraz Bastek – strażnik gminny opowiedzą, na co należy uważać podczas wypoczynku 
nad wodą czy na podwórku. Jeżeli planujecie wakacje w górach, ratownik górski Bar-
ry ma wiele przydatnych rad. Pokolorujcie obrazki i wspólnie z rodzicami przeczytajcie 
towarzyszące im opisy – znajdziecie w nich cenne wskazówki, które pozwolą radośnie 
i bezpiecznie spędzić wakacje.

Niniejsza publikacja została wydana w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Waka-
cje” organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego. Kolorowanka powstała dzięki 
wspar ciu: Grupy Jurajskiej, Grupy Podhalańskiej i Grupy Krynickiej Górskiego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Śląskiego 
Wodnego Ochotni czego Pogotowia Ratunkowego oraz Fundacji GOPR.

Do wspólnej zabawy z naszą kolorowanką zachęcamy nie tylko dzieci, ale i rodziców. 
Zapraszamy również do korzystania z opracowanej przez nas bazy dydaktycznej na 
stronie www.malowanki.org, gdzie można bezpłatnie pobrać i wydrukować podobne 
publikacje edukacyjne. Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i przede wszystkim 
bezpiecznych wakacji.

Bezpieczne wakacje



Przechodź po pasach przez jezdnię!
„Gdzie można bezpiecznie przechodzić przez jezdnię? 
Oczywiście tam, gdzie znajdują się pasy, czyli zebra, i gdzie 
świeci zielone światło!” – przypomina policjant Pies Sznupek.



Rozpalaj ognisko w miejscach dozwolonych!
„Piknik w lesie? Dobry pomysł! Pamiętaj tylko, 
aby ognisko rozpalać w miejscach do tego 
przeznaczonych” – przestrzega strażak Słonik Florek. 



Pływaj tylko w miejscach strzeżonych!
„Lubisz pływać? Pamiętaj o tym, że kąpać należy 
się zawsze w miejscu strzeżonym przez ratownika 
wodnego” – przestrzega ratownik wodny Delfin Finek. 



Uważaj na złodziei!
„Nie zostawiaj swojego plecaka bez opieki. Twój telefon 
lub pieniądze mogą paść łupem złodzieja. Poproś 
kogoś o ich przypilnowanie” – radzi Pies Sznupek. 



Wspieramy 
ludzi z marzeniami
Pojawiamy się wszędzie tam, gdzie ludzkie 
zaangażowanie potrzebuje pomocnej dłoni

 

KRS: 0000 332 814

Dołącz do naszej drużyny 
Podaruj nam 1% podatku
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Darmowy program do rozliczania PIT: 
www.procentydobra.pl
Bezpłatne kolorowanki edukacyjne dla dzieci: 
www.malowanki.org
Generator online dyplomów i certyfikatów: 
www.dyplomy.eu

Zobacz także



Czy wiesz, że imiona bohaterów kolorowanki nie są wcale przypadkowe? Florek 
swoje imię zawdzięcza św. Florianowi – patronowi strażaków. Imię Misia Bast-
ka nawiązuje do św. Sebastiana, który czuwa nad bezpieczeństwem strażników 
miejskich i gminnych. Nasz górski ratownik Barry otrzymał imię po legendarnym 
psie bernardynie, który 200 lat temu służył w schronisku na Przełęczy Świętego 
Bernarda w Alpach. Uratował wtedy ponad 40 osób – turystów zaginionych i za-
sypanych przez lawiny. Finek to natomiast zdrobnienie od imienia męskiego Del-
fin, które choć bardzo rzadkie, występuje w naszym kraju. Sznupek to maskotka 
Policji Śląskiej, którą dobrze znają dzieci z całego województwa. Odwiedza szkoły 
i przedszkola, przypominając o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa.

Kontynuacją niniejszej publikacji jest kolorowanka pt. „Bezpieczne ferie”. 

Ciekawostki!

997 – Policja  |  998 – Straż pożarna  |  999 – Pogotowie ratunkowe
112 – Telefon alarmowy  |  601 100 300 – Pogotowie górskie  |  601 100 100 – Pogotowie wodne
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