
Film przedstawia sytuację na stoku na której znajduje się Maskotka Komisarz Lew oraz trójka dzieci -
dwóch chłopców oraz jedna dziewczynka.  Komisarz  Lew w rozmowie z  dziećmi daje rady, w jaki
sposób zachowywać się bezpiecznie na śniegu, na lodzie czyli podczas zimowych zabaw. W tle widać
Stok narciarski oraz zjeżdżających narciarzy. Kolejne sceny przedstawiają lodowisko oraz Komisarza
Lwa wraz z dziećmi, które ślizgają się na lodowisku. Poniżej znajdują się dialogi pomiędzy Maskotką
Komisarzem Lwem a dziećmi. 

Dziecko  nr  1:  Jak  ja  uwielbiam  Ferie!  To  są  takie  zimowe wakacje  dla  dzieci.  Można  się  bawić,
wypoczywać  i  rozwijać  swoje  zainteresowania.  W  roku  szkolnym  często  brakuje  czasu  na  dobą
zabawę.

Komisarz Lew: Zabawy na śniegu zawsze sprawiają dzieciom duuuużo radości.

Dziecko nr 1: ooooo! Tak i to bardzo! Moja siostra mówi, że można szaleć ile wlezie! 

Komisarz Lew: Żeby ferie przebiegały bezpiecznie należy pamiętać o kilku zasadach:

 bawiąc  się  na  powietrzu  ubieraj  się  stosownie  do  pogody,   tak  aby  nadmiernie  nie
wychłodzić swojego organizmu - ciepła kurtka, czapka, szalik i rękawiczki to podstawa.

Dziecko nr 2: i bawić się w miejscach tylko do tego przeznaczonych.

Komisarz Lew: Bardzo dobrze. 

 zanim włączymy się do zjazdu na nartach należy spojrzeć w górę i w dół. Zjeżdżając w dół
musimy uważać na tych którzy są poniżej nas.

Dziecko nr 2: trzeba pamiętać, że podczas jazdy na nartach czy desce trzeba mieć kask na głowie

Komisarz Lew:

 jeśli się przewrócisz na trasie, staraj się jak najszybciej zejść z drogi zjazdowej 
 prędkość zawsze dostosuj do swoich umiejętności

Dziecko nr 3: ja to jednak najbardziej lubię szaleństwo na sankach.

Komisarz Lew:

 zawsze  sprawdź  stan  techniczny  sanek  lub  innych  przedmiotów  na  których  zjeżdżasz.
Złamane  szczebelki  wystające  śruby  albo  gwoździe  to  poważne  ryzyko  zrobienia  sobie
krzywdy.

 Do zjazdów na sankach Wybieraj miejsce bezpieczne z dala od ruchomej ulicy czy drzew. 
 Nie wchodź pod górę w miejscach gdzie zjeżdża ją inni.
 Po zjechaniu szybko ustąp miejsca innym zjeżdżającym i zjeżdżaj  z taką prędkością, która

pozwoli ci na kierowanie sankami.

Dziecko nr 3: Komisarzu Tobie radzę nie wchodzić na lód. Trochę za dużo ważysz.

Komisarz  Lew:  Właśnie  się  odchudzam.  Latem  będę  panterą.  Tymczasem  bez  względu  na  to  ile
ważysz, należy pamiętać, że

 Ślizgamy się tylko W wyznaczonych do tego miejscach np.  na specjalnie przygotowanych
lodowiskach 

 nigdy nie wchodź na zamarznięte jezioro, rzekę lub staw, bo pozornie Gruby lód może w
każdej chwili może się załamać również pod twoim ciężarem.



Dziecko nr 3: O czym jeszcze muszę pamiętać? (dziecko rzuca Komisarza Lwa śnieżką)

Komisarz Lew:

 pamiętaj aby rzucając śnieżkami nie rzucać nikogo w twarz
 i by nie lepić kulek z kawałkami lodu czy kamieni
 pamiętaj też o elementach odblaskowych, ponieważ w zimnie szybciej robi się ciemno
 zawsze informuj bliskich gdzie idziesz
 zachowaj ostrożność w kontakcie z nieznajomymi


