
CO PRZEKAZAĆ DZIECKU, ABY CZUŁO SIĘ BEZPIECZNE I ZADOWOLONE? 
 
Mamy tu oczywiście na myśli przygotowanie małych dzieci, zwłaszcza tych, które po raz 
pierwszy wyjeżdżają bez rodziców lub nieczęsto spędzają czas na koloniach czy obozie.  
W przypadku starszej młodzieży rodzice czy opiekunowie mogą służyć tylko dobrą 
i przyjacielską radą. 
 
Przebywanie poza domem i znanym otoczeniem może w małym dziecku wywołać reakcję 
emocjonalną, dlatego dobrze jest uprzedzić je, że chwile tęsknoty są rzeczą normalną i szybko 
mijają. Aby jednak dobrze przygotować małego człowieka pod względem psychicznym, 
trzeba przekazać mu jak najwięcej prawdziwych informacji o życiu na kolonii czy obozie, np. 
opowiedzieć, jak wygląda dzień, jak przebiegają posiłki i kiedy jest czas na zabawę. 
Zachęcające do samodzielnego wyjazdu będą z pewnością obietnice atrakcyjnych wycieczek, 
zapowiedzi konkursów czy turniejów. 
 
Istnieją także zasady, o których przekazaniu nie wolno zapominać. 
 

 Istotną rzeczą jest uświadomienie dziecku, że w czasie wyjazdu jego podstawowym 
opiekunem będzie wychowawca, i to na niego może liczyć, jeśli potrzebuje pomocy, 
rady lub wsparcia albo jest chore. Należy także podkreślić, że bez wiedzy 
wychowawcy nie można wychodzić poza teren kolonii nawet bardzo blisko. 

 
 Trzeba ustalić, że dziecko ma koniecznie natychmiast informować zarówno opiekuna, 

jak i rodzica o wszelkich sytuacjach zagrożenia, np. obcych, zaczepiających je 
ludziach, zakupach z nieznanego źródła itp. 

 
 

 Dobrze jest zwrócić uwagę, aby syn czy córka pilnowali swoich pieniędzy i nie nosili 
ich wszystkich przy sobie lub powierzyli część opiekunowi. 

 
 W czasie letnich wyjazdów rodzice muszą ostrzegać małe dzieci przed zbieraniem i 

jedzeniem jakichkolwiek leśnych owoców oraz grzybów, które mogą okazać się 
trujące, oraz przed kontaktem z bezpańskimi czy dzikimi zwierzętami. 

 
 

 Jeżeli miejsce wypoczynku znajduje się nad wodą, rodzice powinni nauczyć syna lub 
córkę, jak bezpiecznie zachowywać się na kąpielisku i zapewnić, że w pobliżu zawsze 
znajdują się wychowawca oraz ratownik i do ich poleceń koniecznie trzeba się 
stosować. 

 
 Ważną rzeczą jest ostrzeżenie dziecka, żeby zawsze i wszędzie pilnowało swoich 

napojów i nie przyjmowało jedzenia, napojów ani słodyczy od nieznanych osób. 
 

 
 I na koniec zasada podstawowa: nauczmy dziecko zdecydowanie odmawiać, gdy ktoś 

proponuje mu alkohol czy narkotyki. 


