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BURZA MÓZGÓW DO SPRAWNOŚCI 

POLICJANT 

 

 

       Zabawa tematyczna 

 

1. Zagadki detektywistyczne; 

Użyj formy gawędy lub jej wymienników np. zdjęcia, filmy, rebusy, zagadki, puzle, 

rozsypanki , kolorowanki/podaj cel i do czego dalej użyć/ 

 

2. Szyfrowanie wiadomości 

 Przykładowe kody szyfrowe do wykorzystania : 

/można sięgnąć po propozycje złożone przez zuchy i ułożone na zbiórce w specjalnej 

zabawie/. 
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3. Zbawa tematyczna Jeden zuch ma zawiązane oczy, a drugi nim kieruje;  

4. Zabawa tematyczna Nauka sygnalizacji na pamięć ( na długim pasku namalowane są 

światła na zasadzie rytmu);  

5. Zabawa tematyczna „Przesłuchanie”, gra na zasadzie „Tabu”; 
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Zabawa tematyczna poprzedzona musi być gawędą nawet w kilku zdaniach i i 

pokazany cel czemu to ma służyć i do czego to można dalej wykorzystać pamiętaj o 

zniszczeniu materiału po zabawie lub dokładnym zabezpieczeniu –są to dane 

chronione prawem.  

Zbieranie odcisków palców (odbijamy na kleju taśmy klejącej i przyklejamy na czarnej 

kartce); 

 

Piosenki i pląsy 

Piosenki o policjancie:  

 1. https://www.youtube.com/watch?v=2sk-r_j0vGc 

          2.https://www.youtube.com/watch?v=G0dxRZ-yoXI 

Majsterki: 

1. Wykonanie czapek policyjnych;  

Przygotuj arkusz papieru pakunkowego, kartonu, klej, talerz o obwodzie 60- 65 

cm.,nozyczki, klamerkę do prania. 

Z kartonu wytnij pasek szerokości 5 cm. I długości 60 cm. Bedzie to otok czapki. Z 

wykroju odrysuj daszek, dodaj mu ząbki od wenętrznej strony i wytnij. 

Tależ połóż dnem do góry na środku arkusza papieru. Przyciakając talerz, podwiń do 

góry papier który się p[oza nim znajduje. Otrzymasz rodzaj worka z talerzem na 

dnie.Teraz otok posmaruj klejem i przy pomocy kogoś nałóż go jak otwartą obręcz na 

ten worek. Otok przyklejaj 3 -4 cm. nad brzegiem talerza.Odcinek przyklejony chwytaj 

klamerkami. Pamiętaj jednak aby obreczy nie zamykać bo mususz jeszcze wyjąć talerz. 

Po wyjęciu go ze środka możesz skleić resztę otoku z denkiem i pozapinać klamerki. 

Zastaw na czas aby wyschnął klej. Poźniej odetnij nozyczkami część papieru sterczacą 

nad otok i przyklej daszek. Uzupełnij pasek nad daszkiem i czapka do zabawy gotowa/ 

możesz ją zaopatrzyć w orzełka lub inne logo i odpowiednie stopnie umieszczone na 

otoku, otok i górę czapki pomakuj na potrzebny ci kolor /. 

 

2. Wykonanie odznak policyjnych;   

 

 

3. Wykonanie lizaków policyjnych; 

 

 Opis majsterki: Celem majsterki jest wykonanie lizaka policjanta. Lizak ten składa się 

zazwyczaj z okrągłej dwustronnej tarczy sygnalizacyjnej koloru białego z czerwonym 

kółkiem w środku osadzonym na  rączce.Do majsterki potrzeba: cyrkiel, nożyczki, klej 

lub taśma klejąca, papier kolrowy czerwony i biały, patyczek okrągły lub inny kształt 

długości około 20 cm, karta kartonu lub innego twardego materiału. Wykonanie: 

rysujemy na kartonie kółko o promieniu co najmniej 5 cm - dwie tarcze, wycinamy 

kółka i oklejamy białym papierem i ponownie wycinamy kółka na wymiar, rysujemy 
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na czerwonym papierze kółka o średnicy 2 cm – dwie tarcze, wycinamy je i naklejamy 

na środek białych tarcz po jednej na każdą stronę, tak przygotowane tarcze 

naklejamy na patyczki tak aby znajdowały się po jednej i drugiej stronie. Tak 

wykonane lizaki są gotowe do zabawy. 

 

4. Wykonanie kartotek policyjnych;  

 

5. Wykonanie legitymacji policyjnych : 

 

Potrzebny materiał:  

Kartonik o wymiarach 86 X54 mm. 

Odbitka godła narodowego / orzełek/, 

Odbitka znaczka policyjnego 

Pisak, długopis,  

Zdjęcie lub jego imitacja 

OPIS  WYGLĄDU  LEGITYMACJI 

1) tło w kolorze beżowo-niebieskim z napisami POLICJA; 

2) w górnej części dokumentu nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant 

pełni służbę lub w 

przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w: 

a) komisariacie Policji – nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji 

lub komendy 

rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji, 

b) komisariacie specjalistycznym Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) 

Policji, na obszarze 

działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji, 

c) ośrodku szkolenia Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na 

obszarze działania której 

znajduje się ośrodek szkolenia Policji; 

3) w lewej górnej części dokumentu wizerunek twarzy policjanta; 

4) w prawej górnej części dokumentu, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, 

występujące pod sobą kolejno: 

a) wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) gwiazda policyjna, 

c) napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej:  

5) w środkowej części, na wysokości gwiazdy policyjnej, znak holograficzny (owalny, 

transparentny hologram 

stylizowanego orła oraz poziomego napisu POLICJA) nachodzący na dolny prawy róg 

pola z wizerunkiem 

twarzy policjanta; 
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6) poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, 

IMIĘ, 

NAZWISKO, STOPIEŃ, wraz z odpowiednimi danymi; 

7) w dolnej części dokumentu napis POLICJA wykonany farbą optycznie zmienną, o 

wymiarach 6 × 49 mm. 

Objaśnienia (Rewers): 

1) w górnej części dokumentu tło w kolorze beżowo-niebieskim z napisami POLICJA; 

2) w lewej górnej części tła napisy w kolorze czarnym: 

a) NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją 

karty 

identyfikacyjnej, 

b) ORGAN WYDAJĄCY wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową; 

3) w dolnej części tła, po lewej stronie, poziomy napis POLICJA w kolorze złotym o 

wymiarach 8,2 x 53 mm; 

4) w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta 

obserwacji, wizerunkiem 

twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP; 

5) w dolnej części dokumentu na jasnym tle obszar zawierający dane przeznaczone do 

odczytu maszynowego.. 

 

Teatr samorodny lub mini teatrzyk 

 Odgrywanie scenek ( wypadek, włamanie, itp.)/ poprzedzić gawędą  lub inną formą 

wymienną zawierającą temat scenek. 

Zwiad terenowy i formy wymienne 

 

1. Zwiad terenowy Wycieczka na komisariat (KPP w Wadowicach organizuje takie 

spotkania);  

celem zwiadu jest zapoznanie się z pracą policjantów i miejscem ich pracy. Pamiętać 

trzeba o tym że ich praca nie jest tylko biurowa ale i w terenie np. prewncja, 

kryminalna, drogówka itp. Dowiedzieć się na czym oane polegają, dlaczego się różnią 

między sobą, jakie zalety i wady mają w swoim charakterze, jak rozpoznać policjanta 

z danej formacji, dowiedzieć  się jak wygląda odznaka policyjna i legitymacja (kiedysię 

ją używa i do czego służy policjantom), co to jest i jak wygląda karteka policyjna( do 

czego służy,) 

 

2. Zaproszenie na zbiórkę policjanta ( np. rodzic); 

celem tej formy jest uzupełnienie wiadomości o policji, postarajmy się o uroczyste 

przywitanie i pożegnanie. Można poprosić gościa aby zuchom wręczył  wykonane 

przez nich czapki, legitymacje, odznaki. Można zaprosić Go do zabawy ruchowej, do 
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sprawdzenia nauczonych wiadomości, opowiedzenia ciekawej historii czy odegrania 

teatrzyku samorodnego mini. 

 

3. Biwak gromady Celem biwaku jest sprawdzenie zdobytych wiadomości i 

umiejętności,oraz nadanie zdobytej sprawności / pamiętać żeby zabrać na niego 

niezbędne wykonane prze zuchy  przedmioty/, można przygotować specjalną 

obrzędowość . Określić jasno ile on będzie trwał, DOPEŁNIĆ niezbednych formalności 

i bezpieczeństwa, uzyskać PISEMNĄ zgodę rodziców/opiekunów na biwak dla 

każdego zucha, solidną i zaufaną opiekę merytoryczną i medyczną. 

 

Piosenki i ląsy  

 

ZUCH POLICJANT 

 

 

1. Zuch – policjant, chwat –     C 

 zawsze pomóc rad.     C 

 Wszędzie zdąży, na czas zdąży,    d G C a 

 zuch – policjant, chwat –    d G C 

 

2. Gdy go spyta kto 

 o tamto – lub to. 

 Wytłumaczy i pokaże,  

 gdy go spyta kto. 

 

3. Chwat, Policjant – zuch, 

 odważny za dwóch. 

 Zawsze wie, co czynić trzeba.  

 Chwat, Policjant – zuch. 

 

4. Bystre oko ma. 

 O porządek dba.  

Na wycieczce, na ulicy, 

 o porządek dba. 
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Materiały zebrał i opracował: hm. Krzysztof Drobniak 

 


