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1 BEZPIECZNE WAKACJE Rady, dzięki którym będziecie bezpieczni: -Nad wodą
-W górach
- Na słońcu

2 NAD WODĄ
Nie wchodźcie do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie gdy jest zawieszona czerwona flaga.
Nigdy nie skaczcie z (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody.
Nie biegajcie po pomostach, bo możeszcie się pośliznąć lub wpaść na jakąś osobę.
Uważajcie na innych ludzi.
Kąpcie się tylko w dozwolonych miejscach.

3 W GÓRACH: Nie wspinajcie się na nieznane szczyty.
Przed wyjściem zapoznajcie się z panującymi tam warunkami.
Bezpiecznie jest się wspinać w towarzystwie, nie samemu.
Podczas wspinaczki miejcie ze sobą potrzebne rzeczy m.in. plecak, latarkę, tel. komórkowy, podręczną apteczkę, ciepłe ubranie oraz prowiant i picie.
Ubierzcie się zgodnie z pogodą, nałóżcie wygodne obuwie.

4 NA SŁOŃCU: Nie przebywajcie długo na słońcu.
Przed wyjściem na słońce posmarujcie się odpowiednim dla siebie kremem.
Noście nakrycie głowy.
Unikajcie przebywania na słońcu 
Dużo pijcie wody.
.

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC                                                                                      
LATO- LATO - muz. W. Krzemiński, sł. L. Kern
Już za parę dni, za dni parę,
Weźmiesz plecak swój i gitarę,
Pożegnania kilka słów,
Pitagoras, bądźcie zdrów,
Do widzenia wam, canto cantare.

Lato, lato, lato czeka,
Razem z latem czeka rzeka,
Razem z rzeką czeka las,
A tam ciągle nie ma nas.

Lato, lato, nie płacz czasem,
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem,
W lesie schowaj dla nas chłodny cień,
Przyjedziemy lada dzień.

Już za parę chwil, godzin parę,
Weźmiesz rower swój no i dalej,
Polskę całą zwiedzisz wszerz,
Trochę rybek złowisz też,
Nie przyjmując się niczym wcale.

Lato, lato mieszka w drzewach,
Lato, lato, w ptakach śpiewa,
W słońcu każe okryć twarz,
Lato, lato jak się masz.

Lato, lato dam ci różę,
Lato, lato, zostań dłużej,
Zamiast się po krajach włóczyć stu,
Lato, lato zostań tu.                          https://miastodzieci.pl/piosenki/lato-lato/	
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