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BURZA MÓZGÓW DO SPRAWNOŚCI 

STRAŻAK 

 

 

,,Ogień i inne żywioły- pomoże strażak wesoły” 

 

 

1. Zawody w przenoszeniu wody w słomkach do kubeczków. 

Opisać co to ma być i do czego służyć i z czego to wyniknie.? 

2. Pierwsza pomoc, numery alarmowe. 

Tu przydałoby się opowiedzieć gawędę o potrzebie niesienia pierwszej pomocy, 

sposobie prowadzenia, podstawowych zasadach postępowania w takich przypadkach 

/ tu można podać numery alarmowe wspomagając się gotowymi planszami z ich 

zapisem/. Dobrze by było zaprosić na zbiórkę ratownika medycznego aby opowiedział 

o pierwszej pomocy czy nawet przeprowadził szkolenie i pokaz jej udzielania z 

udziałem zuchów / wykorzystać ratowników medycznych ZHP/ 

 

3. Wprowadzenie musztry zuchowej. 

Co masz na myśli mówiąc musztra zuchowa? Sugerowałbym aby zaproponować 

naukę paradnej  musztry strażackiej, formowanie roty bojowej, zastępów gaśniczych, 

wykonywanie trudnych zadań zespołowych wszystko to można później wykorzystać w 

czasie zabaw czy następnego proponowanego pkt. 

 

Zabawa tematyczna 

 „Alarm pożarowy podczas zbiórki- bezpieczna ewakuacja” 

Zabawa poprzedzona małą gawędą mówiąca co to jest ewakuacja, do czego ona 

służy, jak ją bezpieczne przeprowadzić, a także kilka słów o alarmie 

przeciwpożarowym/ jak należy go ogłosić , kogo powiadomić, jak po ogłoszeniu 

postępować, gdzie się udać/. Po wysłuchaniu gawędy zaproponować zabawę w 

ewakuację i ogłoszenie alarmu/ zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo 

zuchów, na bezpieczeństwo miejsca zabawy, nie angażować niepotrzebnie służby 

porządkowe, nie używać niepotrzebnie sygnałów alarmowych, nie stwarzać pozorów 

paniki/. 

 

Zdobywanie pożytecznych umiejętności  

 

Znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe, tablice informacyjne – znaczenie. 
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Poniżej zamieszczono podstawowe i przykładowe tabliczki, do tego potrzeba jest 

dołożyć instrukcje postępowania ppoż, tabliczki alarmowe/numery/, instrukcje 

postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Dobrze by było zaprosić na zbiórkę 

oficera straży pożarnej i przeprowadzić z nim wywiad o postępowaniu ppoż, o 

zasadach zachowania się przy pożarze, o bezpieczeństwie w domu, szkole, środkach 

transportu osób. 
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Pierwsza POMOC  

Pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół czynności, jakie należy wykonać wobec 

osoby poszkodowanej wskutek urazu lub nagłego ataku choroby, celem ratowania jej 

zdrowia i życia do czasu pojawienia się wykwalifikowanych ratowników. 

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, jeśli jest się świadkiem sytuacji, w której czyjeś 

zdrowie lub życie ulega zagrożeniu, udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem i 

choćby dlatego należy mieć podstawowe informacje w tym zakresie. Każdemu mogą 

się one przydać także w przypadku, gdyby nagłej pomocy potrzebował ktoś z jego 

bliskich. Niezależnie od tego, czy kiedyś przeszło się szkolenie z pierwszej pomocy 

przedmedycznej, należy regularnie odświeżać wiedzę na temat jej udzielania. 

Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy 

Podstawowa zasada pomocy przedmedycznej to "nie szkodzić". Ratownik powinien 

chronić siebie, poszkodowanego i znajdujące się w pobliżu osoby. 

Dlatego pierwszą czynnością podczas udzielania pomocy jest zawsze ocena sytuacji i 

wyeliminowanie zagrożeń, w szczególności zabezpieczenie miejsca, w którym 

udzielona zostanie pomoc (poszkodowany może np. znajdować się w pobliżu pożaru) 

oraz użycie środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczka do 

sztucznego oddychania). 

Trzeba też pamiętać o tym, by nie poruszać ofiary bez potrzeby, nie podawać jej 

leków, niczego do jedzenia ani picia. 

Ocena stanu poszkodowanego 

Należy sprawdzić reakcję poszkodowanego na bodźce zewnętrzne, delikatnie 

potrząsając go za ramiona i pytając co się stało. Jeśli ofiara zareaguje, trzeba: 

 

pozostawić ją w pozycji, w jakiej się ją zastało - pod warunkiem, że nie zagraża jej 

żadne niebezpieczeństwo - i regularnie oceniać jej stan do czasu przybycia fachowej 

pomocy, 

ocenić, czy nie ma krwotoku, który należy zatrzymać (działając zgodnie z wytycznymi 

przedstawionymi w dalszej części artykułu), 

zadbać o jej komfort termiczny, 

w miarę możliwości wypytać ją o zaistniałą sytuację, samopoczucie, przewlekłe 

choroby. 

Jeśli poszkodowany nie zareaguje, najprawdopodobniej jest nieprzytomny. Wówczas 

należy ocenić, czy występuje u niego akcja krążeniowo-oddechowa. Gdy ofiara 

oddycha (ocenia się to, obserwując powiew powietrza wydobywający się z jej ust, a 

także ruchy klatki piersiowej) i ma wyczuwalne tętno, układa się ją w pozycji 

bezpiecznej (chroniąc dodatkowo przed ewentualnym wyziębieniem/przegrzaniem).  

Jeśli nie stwierdza się prawidłowego oddechu i akcji serca, trzeba podjąć próbę 

udrożnienia dróg oddechowych - poszkodowanego układa się na plecach, odchyla 

jego głowę do tyłu. Jeśli oddychanie utrudnia ciało obce, ostrożnie usuwa się je z ust 

ofiary. Gdy ten krok okazuje się nieskuteczny, niezbędna jest resuscytacja. 
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Wezwanie pomocy 

Oceniwszy stan poszkodowanego, należy niezwłocznie wezwać pomoc. Najlepiej jeśli 

poprosi się o to kogoś ze świadków zdarzenia, zyskując w ten sposób cenny czas. 

Jeżeli ratownik działa w pojedynkę, powinien pamiętać, by mimo emocji 

przeprowadzić spokojną, rzeczową rozmowę z dyspozytorem, informując go, co się 

wydarzyło, podając dokładny adres miejsca wypadku, liczbę i stan poszkodowanych, 

informację o dotychczas udzielonej pomocy oraz swoje dane osobowe. 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

https://www.youtube.com/watch?v=-yF_1BM3F8E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bh9eicMCHLg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5x9SnDjDXBY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V9LOX2dwHrM 

 

https://www.cda.pl/video/1009717a 

 

 

Ofiarę układa się na wznak na twardym podłożu. Wykonuje się masaż serca, 

polegający na uciskaniu klatki piersiowej w 2/3 długości mostka na głębokość 5-6 cm 

(4-5 w przypadku dzieci) z częstotliwością 100-120 razy na minutę. Po 30 uciskach 

należy wykonać 2 oddechy ratownicze (wtłoczyć powietrze do płuc poszkodowanego 

metodą usta-usta lub usta-nos) i powrócić do masażu serca. 

Uwaga - masaż serca u osób dorosłych wykonuje się z użyciem dwóch rąk, u dzieci - 

jednej ręki, a u niemowląt - dwóch palców. 

Resuscytację w schemacie 30:2 należy kontynuować do czasu przybycia 

wykwalifikowanej pomocy medycznej lub do chwili, w której ofiara zacznie 

samodzielnie oddychać. 

 

Pierwsza pomoc - pozycja bezpieczna 

Nieprzytomnego poszkodowanego, który oddycha prawidłowo, układamy na boku, z 

głową odchyloną do tyłu. Uwaga: kobiety w widocznej ciąży powinny leżeć na lewym 

boku, bo po prawej stronie kręgosłupa biegnie żyła główna dolna. Przy ułożeniu na 

prawym boku powiększona macica może ją docisnąć do kręgosłupa i utrudnić 

krążenie krwi. 

 

Zasady RRKO  

Jak udzielać pierwszej pomocy 

https://www.youtube.com/watch?v=-yF_1BM3F8E
https://www.youtube.com/watch?v=bh9eicMCHLg
https://www.youtube.com/watch?v=5x9SnDjDXBY
https://www.youtube.com/watch?v=V9LOX2dwHrM
https://www.cda.pl/video/1009717a
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Przechodzimy następnie do sztucznego oddychania. Jedną 

ręką trzymamy głowę, palcami drugiej chwytamy 

podbródek. Delikatnie odchylamy do tylu głowę 

poszkodowanego 

 

 

Przykładając usta do ust ofiary wykonujmy dwa 

wdechy. Każdy powinien trwać 1,5 - 2 sekundy. Siła 

dmuchnięcia powinna być niezbyt silna, ale na tyle 

duża by spowodowała uniesienie klatki piersiowej 

 

Masaż serca i sztuczne oddychanie kontynuujemy do 

przyjazdu karetki, przywrócenia funkcji życiowych. Trzeba pamiętać, żeby osoba 

ratowana od początku naszego działania leżała na wznak i na twardym podłożu. 

 

Od momentu rozpoczęcia działań oddech i tętno sprawdza się po 1 minucie, czyli po 4 

cyklach, a następnie co 5 minut. Jeżeli u ofiary powrócił oddech, a serce bije, 

układamy ją w pozycji bezpiecznej tzw. bocznej ustalonej i sprawdzamy jej stan co 

minutę. 

 

Przykrywamy poszkodowanego kocem termicznym. W ciepły, słoneczny dzień strona 

srebrna powinna być na wierzchu. W dzień chłodny strona złota powinna być 

wierzchnią. Ta metoda służy utrzymaniu komfortu cieplnego 

poszkodowanego. 

 

Krok czwarty: użyj defibrylatora https://www.cda.pl/video/1009717a 

 

Włącz defibrylator, czyli AED. Jeżeli 

został sprowadzony AED, otwórz go, włącz i naklej 

elektrody – jedną poniżej lewej pachy, drugą pod 

prawym obojczykiem, obok mostka. Gdy masz do 

pomocy drugiego ratownika, niech on to 

zrobi, a ty kontynuuj RKO. Defibrylator tłumi 

chaotyczne impulsy elektryczne przepływające przez 

serce i umożliwia mu powrót do regularnej pracy. 

Urządzenie po otworzeniu wydaje komendy głosowe. 

Poinstruuje cię zatem, co masz robić. Pamiętaj, że w 

czasie analizy rytmu serca i defibrylacji nikomu nie 

wolno dotykać poszkodowanego. Jeśli wskutek 

defibrylacji zacznie on prawidłowo oddychać, przerwij resuscytację. Gdy jest wciąż 

nieprzytomny, ułóż go w pozycji bocznej. W przypadku braku oddechu kontynuuj 

https://www.cda.pl/video/1009717a
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resuscytację. AED coraz częściej dostępny jest w dużych skupiskach ludzkich, takich 

jak dworce kolejowe, lotniska, centra handlowe, metro. Informuje o nim unijny znak 

graficzny (białe serce z iskrą elektryczną i krzyż na zielonym tle). Można też spytać o 

defibrylator ochronę danego obiektu. 

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku najczęstszych 

urazów 

Krwotok z rany 

 Załóż jałowy opatrunek na ranę. 

 Zastosuj miejscowy ucisk na ranę. 

 Unieś zranioną kończynę powyżej tułowia. 

 Jeśli zajdzie taka potrzeba, wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc 

pod numer alarmowy 999 lub 112. 

 Rany pozostawia się w takim stanie, w jakim się je zastało (nie wolno usuwać 

tkwiących w nich ciał obcych!). Jeśli rana jest zanieczyszczona ziemią czy 

piaskiem, można przemyć ją strumieniem zwykłej wody. Miejsce krwawienia 

należy przykryć jałowym gazikiem i założyć opatrunek uciskowy (uciska się 

tylko ranę).  Jeśli krwawienie występuje na kończynie, unosi się ją do góry. Gdy 

opatrunek nasiąka krwią, dokłada się świeże gaziki, nie zdejmując starych i nie 

zwalniając ucisku. Podczas silnego krwotoku trzeba zastosować dodatkowo 

ucisk na tętnicy powyżej miejsca krwawienia.  W przypadku krwotoku z nosa, 

poszkodowanego należy posadzić z głową pochyloną do przodu i ułożyć mu 

zimny okład na karku i u nasady nosa. Jeśli krwawienie nie ustanie, w obie 

dziurki nosa wkłada się tampony z gazy. 

Złamania 

 Unieruchom kończynę. 

 Złamaną rękę podwieś na chuście lub bandażu. 

 Złamaną nogę połóż na deseczce i unieruchom bandażem. 

 Ustabilizuj złamaną nogę, mocując ją do zdrowej nogi za pomocą bandaża. 

 Jeśli załamie jest otwarte, opatrz ranę za pomocą jałowego opatrunku z gazy; 

pamiętaj, aby nie wciskać do środka odłamków kostnych. 

 Wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 

lub 999. 

 Jeśli nie ma konieczności transportowania poszkodowanego, złamanie 

pozostawia się w takim stanie, w jakim się je zastało. W przypadku złamań 

otwartych należy jedynie założyć jałowy opatrunek na ranę.  

 Gdy przetransportowanie ofiary jest konieczne, pierwsza pomoc 

przedmedyczna polega na unieruchomieniu złamania w pozycji zastanej 

(dwóch stawów sąsiadujących ze złamaną kością lub dwóch sąsiadujących 

kości). Nie wolno przesuwać poszkodowanych w przypadku podejrzenia 

złamania kręgosłupa lub miednicy! 

Oparzenia  
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 Jeśli zajdzie taka potrzeba, wezwij straż pożarną, dzwoniąc pod numer 

alarmowy 112 lub 998. 

 Ochładzaj oparzoną część ciała czystą wodą o temperaturze ok. 20°C od 10 do 

20 minut. 

 Zabezpiecz oparzoną część ciała jałowym opatrunkiem. 

 W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe. 

 Jeśli oparzenie jest rozlegle, wezwij zespół ratownictwa medycznego, 

dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 999. 

 Jeśli oparzona jest ręka, zdejmij biżuterię – zanim narastający obrzęk to 

uniemożliwi. 

 W przypadku oparzeń chemicznych natychmiast usuń zanieczyszczone ubranie 

(przed rozpoczęciem polewania wodą). 

 Jeśli ubranie jest wtopione w ciało, to nie zrywaj go, tylko wytnij ubranie 

wokół rany. 

 Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej polega na jak najszybszym 

schłodzeniu oparzonego miejsca, najlepiej strumieniem czystej, zimniej wody. 

Schładzanie powinno trwać kilkanaście minut. Następnie pęcherze na skórze 

należy okryć jałowym opatrunkiem. Nie wolno ich usuwać czy smarować. 

Porażenie prądem 

 Nie dotykaj osoby porażonej prądem, zanim nie odłączysz jej od źródła prądu. 

 Odłącz bezpieczniki (korki), wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia 

elektrycznego, które spowodowało porażenie. 

 Zabezpiecz siebie przed porażeniem (użyj do tego np. drewnianego kija, włóż 

gumowe rękawice). 

 Sprawdź stan poszkodowanego – czy jest przytomny, czy oddycha. 

 Wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 

lub 112. 

 Jeśli poszkodowany nie oddycha prawidłowo, wykonaj 30 uciśnięć klatki 

piersiowej, 2 oddechy ratownicze, kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i 

oddechy ratownicze w sekwencji 30:2 lub jedynie uciskanie klatki piersiowej z 

częstością 100 – 120/min. 

 Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha prawidłowo, ułóż go w 

pozycji bocznej. 

 Załóż opatrunek na oparzone miejsce. 

 Pozostań z poszkodowanym do czasu przybycia zespołu ratownictwa 

medycznego. 

 Przede wszystkim należy odłączyć źródło prądu. Jeśli to niemożliwe, trzeba 

odsunąć poszkodowanego od przyczyny porażenia za pomocą przedmiotu, 

który nie przewodzi prądu. Ofiara może wymagać resuscytacji krążeniowo-

oddechowej i opatrzenia oparzeń. 

Stłuczenie 
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 Przyłóż zimny okład na stłuczone miejsce. 

 Stłuczoną kończynę unieruchom w pozycji, jaką wybierze sobie poszkodowany 

– takiej, która sprawia mu najmniejszy ból. 

 W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe. 

 Jeśli zajdzie taka potrzeba, skonsultuj się z lekarzem. 

 Zwichnięcie 

 Przyłóż zimny okład na zwichnięty staw. 

 Unieruchom w pozycji, jaką wybierze sobie poszkodowany. 

 W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe. 

 Jeśli zajdzie taka potrzeba, wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc 

pod numer alarmowy 999 lub 112. 

Omdlenie 

o Ułóż poszkodowanego na plecach z nogami uniesionymi wyżej niż tułów. 

o Zastosuj zimne okłady na twarz. 

o Jeżeli utrata świadomości lub splątanie (utrudniony kontakt słowny z 

poszkodowanym) przedłuża się, wezwij zespół ratownictwa medycznego, 

dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112. 

 

Uraz kręgosłupa 

 Jeśli poszkodowany jest przytomny, ale podejrzewasz uraz kręgosłupa, nie 

ruszaj go. 

 Pozostaw go w pozycji zastanej, unikaj przenoszenia poszkodowanego. 

 Wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 

lub 112. 

 Jeżeli zajdzie potrzeba przeniesienia chorego, możesz to zrobić tylko przy 

użyciu noszy lub szerokiej deski, nie zmieniając płaszczyzny ciała 

poszkodowanego w czasie przenoszenia. 

Krwawienie z nosa 

 Posadź poszkodowanego z głową lekko pochyloną do przodu. 

 Poszkodowany powinien oddychać ustami. 

 Na kark i czoło przyłóż zimy okład, np. ręcznik nasączony zimną wodą lub 

kostki lodu owinięte w materiał. 

 Przyłóż do nosa gazik lub chusteczkę, uciśnij krwawiące nozdrze i utrzymuj 

ucisk przez ok 10 minut. 

 Jeśli krwotok z nosa jest silny, nie ustępuje po wykonaniu wymienionych 

czynności (trwa dłużej niż 15 – 20 minut) lub doszło do urazu głowy, szyi albo 

gdy występują zaburzenia świadomości, należy wezwać zespół ratownictwa 

medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112. 

Ciało obce w drogach oddechowych 

U dorosłego 

 Zachęcaj poszkodowanego do kaszlu. 
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 Jeśli to nie spowoduje usunięcia ciała obcego, pochyl go do przodu i wykonaj 

do 5 energicznych uderzeń nadgarstkiem w okolicę międzyłopatkową, stojąc 

za poszkodowanym. 

 Jeśli to nie spowoduje usunięcia ciała obcego, stań blisko za poszkodowanym, 

pochyl go do przodu, przyłóż swoje splecione ręce w okolice nadbrzusza i 

dynamicznie uciskaj do 5 razy jego nadbrzusze (w okolicy połowy odległości 

pomiędzy pępkiem a końcem mostka). 

 Jeśli te czynności nie spowodują usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych, 

kontynuuj uderzenia w okolicę międzyłopatkową na przemian z uciśnięciami 

nadbrzusza. 

 Jeśli poszkodowany straci przytomność: 

 bezpiecznie ułóż go na ziemi, 

 wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 

lub 112, 

 rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową w sekwencji: 30 uciśnięć klatki 

piersiowej, 2 oddechy ratownicze. 

U dziecka przytomnego 

 W przypadku nieefektywnego kaszlu wykonaj 5 uderzeń w okolicę 

międzyłopatkową. 

 Niemowlę ułóż głową w dół na własnym przedramieniu, następnie wykonaj 5 

uderzeń w okolicę międzyłopatkową. 

 Jeśli uderzenia w okolicę międzyłopatkową są nieskuteczne, wykonaj 

uciśnięcia klatki piersiowej u niemowląt, a u dzieci starszych – uciśnięcia 

nadbrzusza. 

 Kontynuuj powyższe czynności w sekwencji: 5 uderzeń w okolicę 

międzyłopatkową, 5 uciśnięć nadbrzusza do momentu wydalenia ciała obcego 

U dziecka nieprzytomnego 

 Udrożnij drogi oddechowe, 

  wykonaj 2 oddechy ratownicze,  

 rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową: 30 uciśnięć klatki piersiowej, 

2 oddechy ratownicze 

 

Zasady postępowania w przypadku pożaru 

W przypadku zauważenia pożaru należy przede wszystkim zachować spokój i  nie wywoływać 

paniki. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań trzeba ustalić dokładnie miejsce powstania 

pożaru, określić możliwe drogi jego rozprzestrzeniania i zagrożenia dla sąsiednich 

pomieszczeń oraz ludzi przebywających w budynku. Następnie natychmiast zaalarmować 

straż pożarną telefonicznie (tel. 998 lub 112) oraz poprzez wciśnięcie ręcznego ostrzegacza 

pożarowego jeśli budynek jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru. 
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Sposób postępowania powinien być zgodny z ustalonymi procedurami postępowania podczas 

pożaru. Procedury takie znajdują się na „tablicy” „Instrukcja postępowania na wypadek 

pożaru”, która powinna się znajdować praktycznie w każdym budynku i zawierać m.in. wykaz 

numerów alarmowych oraz w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jeśli została taka 

opracowana. 

 

Główne zasady zachowania się w przypadku pożaru: 

 

 Informację o powstałym pożarze przekazać właścicielowi lub administratorowi 

obiektu, 

 Przeprowadzić ewakuację zagrożonych znajdujących się w strefie pożaru do 

przewidzianego rejonu ewakuacji w taki sposób aby nie wywołać paniki, 

 Odłączyć energie elektryczną poprzez wciśnięcie przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu lub innego wyłącznika, 

 Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy zacząć gasić pożar gaśnicami i 

hydrantami /w zależności od tego jakie urządzenia mamy do dyspozycji/ wspólnie z 

osobami znajdującymi się w sąsiedztwie pożaru, 

 W przypadku zagrożenia wycofać się z zagrożonej strefy i czekać na przybycie 

jednostek państwowej straży pożarnej, 

 Do czasu przybycia straży pożarnej akcją ratowniczo-gaśniczą kieruje właściciel 

obiektu lub osoba przez niego upoważniona, 

 Po przybyciu wspomnianych wyżej jednostek personel zobowiązany jest do 

współpracy z dowódcą akcji ratowniczej. 

 W pierwszej kolejności należy ratować życie ludzi, a następnie mienie jeśli warunki 

pożarowe na to pozwalają, 

 Nie otwierać bez wyraźnej konieczności drzwi i okien do pomieszczeń objętych 

pożarem, ponieważ dopływ powietrza może przyspieszyć rozprzestrzenienie się 

pożaru, 

 Otwierając drzwi do pomieszczeń, w których jest pożar /tylko w uzasadnionych 

przypadkach/ należy być szczególnie ostrożnym. Najlepszym rozwiązaniem jest 

schowanie się za ścianę od strony klamki drzwi i zasłonięcie twarzy, 

 Gdy musimy wejść do zadymionego pomieszczenia, należy ograniczać ilość 

wdychanego dymu. Aby to osiągnąć należy poruszać się w pozycji pochylonej, jak 

najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotna szmatką, kawałkiem mokrego 

materiału. 

Uwaga: nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. 
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Szczegółowe zalecenia dotyczące zachowania się podczas pożaru powinna zawierać 

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, i z jej postanowień należy przede wszystkim 

przestrzegać. 

 

GRY I ZABAWY  

 

Zabawa   ,,Piłka parzy” 

Opis zabawy: 

Liczba uczestników – dowolna, 

Boisko – dowolne lub wyznaczony plac/bezpieczny/, 

Przybory – 1,2, lub 3 piłki , 

Ustawienie uczestników – luźna gromadka naprzeciw prowadzącego który trzyma 

piłkę/i/. 

Przebieg zabawy – Gromadka zuchów biegnie na wprost prowadzącego. Gdy 

wszystkie zuchy są w pełnym biegu, Wówczas prowadzący jedną lub wszystkie piłki 

ostrzegając, że każda z nich „parzy”. Biegnący pilnie omijają je lub przeskakują tak 

aby nie dotknąć ich, ten zuch który dotknął piłki schodzi z boiska „ bo wymaga 

pomocy”. Prowadzący po pewnym czasie ogłasza, że piłki „wystygły” i zuchy mogą je 

zebrać i oddać prowadzącemu. Prowadzący rzuca ponownie piłki z przeciwnej strony i 

zabawa ponownie sią zaczyna. Wygrywa ten kto najdłużej zostanie na boisku. 

 

Parząca piłka 

Dzieci stają w kółku, jedno wybrane dziecko staje poza kółkiem .  

Kiedy dzieci podają sobie piłkę, osoba stojąca poza kółkiem mówi piłka parzy. Dziecko, 

które w tym momencie złapie piłkę zamienia się miejscami z dzieckiem spoza kółka i 

zabawa zaczyna się od nowa. 

Piłka parzy 

Dwie osoby stają naprzeciwko siebie w odległości ok. 10 metrów. Reszta uczestników 

staje między nimi gęsiego. Osoby na zewnątrz szybko toczą do siebie piłkę. Reszta 

podskakując unika „poparzenia” piłką. Dwójka tocząca piłkę co jakiś czas zmienia się. 

Wygrywa najmniej „poparzona” osoba. 

 

Dwa ognie – https://www.youtube.com/watch?v=16rObt4YS9Y 

 

 Wieloosobowa zabawa sportowa, przeznaczona głównie dla dzieci. Często jest mylnie 

określana jako "zbijak" (w zbijaku nie ma "matek"). 

Do gry potrzebne jest boisko lub sporych rozmiarów (ok. 100 metrów kwadratowych) 

prostokąt podzielony na dwie równe części oraz piłka (może być do gry w siatkówkę). 

Zasady 

W grze rywalizują dwa zespoły (o takiej samej liczbie zawodników, w zależności od 

wielkości placu gry, może ich być od 3 do nawet 20 w każdej z drużyn). 

https://www.youtube.com/watch?v=16rObt4YS9Y
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Przebieg gry 

Gra polega na wzajemnym "zbijaniu się" - tzn. na uderzaniu piłką w osoby będące w 

drużynie przeciwnej. Gracze nie mogą wykraczać poza swoją część boiska. Zbicie (czyli 

punkt) następuje, gdy rzucona piłka dotknie gracza drużyny przeciwnej i spadnie na 

ziemię. Zbicie nie liczy się, gdy piłka odbije się od ziemi. Łapanie piłki liczy się jako 

zbicie chyba, że gracz złapie piłkę od swojej "matki". W zależności od ustalanych 

zasad, gra się "na zbicia" lub "na punkty". Pierwsza ewentualność oznacza, iż trafiony 

zawodnik schodzi z boiska (wówczas przegrywa ten zespół, który straci wszystkich 

graczy). Gra na punkty polega na tym, iż każde zbicie liczone jest jako jeden punkt; 

drużyna, która zdobędzie więcej punktów, wygrywa. Istnieją także inne wersje. 

 

 

Gra w siatkówkę balonami z woda. 

 

Siatkówka Balonówka https://www.youtube.com/watch?v=xdVxbEVLnKQ 

 

 

Wymagany Sprzęt 

Boisko do siatkówki 

Balony z wodą 

Ręczniki 

 

Zasady Gry 

Wszyscy w drużynie dobierają się w pary. 

Jedna para dzieli jeden ręcznik - pierwsza osoba łapie za jeden koniec, druga za drugą. 

Zamiast piłki, zadaniem graczy jest przerzucanie przez siatkę balonu napełnionego 

wodą. 

Podawanie i przerzucanie piłki odbywa się za pomocą ręcznika. Poszczególna para 

łapie balon w ręczniku i wspólnymi siłami podaje 

ją dalej. 

Grupa uzyskuje punkt wtedy kiedy balon pęknie 

na polu przeciwnika. 

Jeśli balon pęknie, podaj graczom inny. Możesz 

wyznaczyć ilość balonów na grę, np. 15. 

Pozostałe zasady są takie same jak w zwykłej siatkówce. 

 

Napełnianie dziurawej rury 

Zdawać by się mogło, że to iście syzyfowa praca – jak 

napełnić wodą pionową rurę, która ma pełno dziur!? 

Odpowiedź jest prosta – z pomocą kolegów i koleżanek 

z firmy wszystko jest możliwe! Zadaniem grupy jest 

https://www.youtube.com/watch?v=xdVxbEVLnKQ
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zatkanie wszystkich nieszczelności i jak najszybsze napełnienie rury w sposób 

ograniczony jedynie wyobraźnią i kreatywnością zespołu 

 

 

 

ZABAWA  „Pożar, powódź, trzęsienie ziemi”/opis/ 

 

GRA z elementami drabiny, wspinania się, lub punktami na pewnej wysokości /opis/ 

 

 

4. Zabawa tematyczna „Strażacy” 

 

 
 

Zwiad terenowy  

 

 „Wycieczka do remizy”. 

Celem zwiadu jest zobaczenie i dowiedzenie się  na czym polega praca strażaków, z czym ona 

jest związana, jakie inne funkcje i czynności wykonują strażacy, zobaczenie wyposażenia 

strażnicy, wozów bojowych, umundurowania strażaków/ bojowego i uroczystego/. 

Dowiedzenie się kiedy i kogo ze strażaków można zaprosić na zbiórkę, czym się rożni 

Ochotnicza Straż Pożarna OSP od Państwowej Straży Pożarnej PSP, jakie są zadania tych 

jednostek. 
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Zadanie międzyzbiórkowe. 

 

Zuchy pomiędzy zbiórkami / sąsiednimi lub dalszymi / dowiedzą się gdzie znajduję się 

najbliższa remiza sztrażcaka ich mijsca zamieszkania, koto jest strażakiem najbliżej 

mieszkającym, kto dowodzi ta jednostką, gdzie znajdują się miejsca najczęściej zagrożone 

pożarem, jak uniknąć niepotrzebnego wzniecenia pożaru, jak chronić się i innych przed 

niebezpieczeństwem pożaru. Dowiedzieć się jak wygląda chełm bojowy a jak paradny – czym 

się róznią i kiedy ich się używa. 

Celem tego zadania jest zmotywować zuchy do baczniejszego zachowania bezpieczeństwa, 

zapamiętania podstawowych zasad bezpieczeństwa przeciw pożarowego, pokazania kogo i 

gdzie zawiadomić o zagrożeniu pożarowym, jak składować rzeczy i przedmioty niebezpiczne/ 

zagrażające życiu i bezpieczeństwu ludzi i zwierząt/.Przygotowanie zuchów do majsterki. 

Podsumowanie zadania międzyzbiórkowego.  

Zebranie przyniesionych informacji i spożądzenie np. mapy z remizami strażackimi, 

wykonanie spisu osób mogących pomódz w walce z pożarami i nie tylko, wykonanie spisu 

miejsc niebezpiecznych i zawiadomienie odpowiednich służb/gmina, powiat, policja, straż/.  

10.Majsterka tematyczna 

 – wykonanie hełmu strażackiego. 
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Opis wykonania : 

Gazetę/papier/ zlóżcie na pół wzdłuż krótszego boku ( rys. a), a następnie jeszcze raz na pół, 

tylko że wzdłuż dluższego boku, aby uzyskac linię środkową „o” (rys.b), potem rozłóżcie. Teraz 

zagnijcie di środka rogi „1” i „2”( rys.c), odwińcie pozostałą część tak, aby utworzył się 

kołnierz i rogi „3” i „4” ( zaginajciewedług rys.d). Aby hełm się dobrze trzymał przymocujcie 

do dołu tasiemke lub sznureczek do zakładania pod brode (rys.e). Hełm ten złóżcie w poprzek 

kładąc róg „2” na róg „1” ( rys 2a). Róg „2” zagnijcie i przyłóżcie go na róg „3” (rys.2b), Oto i 

nakrycie gotowe (rys.3c). Do hełmu strazackiego możecie dolepić lub przypiąć grzebień 

wycięty ze sztywnego kartonu i pomalować na odpowiedni kolor/ kolor zależy od pełnionej 

funkcji w rocie straży – zapytaj o to podczas zwiadu terenowego/  

WÓZ STRAŻACKI majsterka  

Krok po kroku: 

Krok 1: 

Najpierw musimy wyciąć z wydrukowanych szablonów 

wszystkie obrazki przedstawiające wóz strażacki. 

Krok 2: 

Teraz weź wycięty wóz (rys. 1) i przyklej go do pudełka po 

płatkach śniadaniowych. Odczekaj 30 sekund aż klej wyschnie. Umiesz 

policzyć do 30? Teraz wytnij przyklejony wóz — tym sposobem twój 

tekturowy szablon jest gotowy. 

 

Krok 3: 
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Jeśli masz już gotowy szablon, złóż go wzdłuż linii przerywanych, wyznaczających kształt 

pojazdu. 

Krok 4: 

Nałóż sporą ilość kleju na dwie zakładki z tyłu wozu i przyklej 

je do jego bocznych ścian. 

Krok 5: 

Nałóż sporą ilość kleju na zakładki wystające z przodu 

ciężarówki. Należy przykleić przednią klapę samochodu do 

zakładek, aby utworzyć zaokrąglony przód ciężarówki. 

 

Szablon 
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 Obrzędowe zakończenie i nadanie sprawności. 

Zaproszenie na uroczysta zbiórkę strażaka/ poprosic aby przyszedł w stroju galowym z 

chełmem paradnym jeżeli posiada, jeśli jest oficerem to może posiada szblę strażacką lub np. 

kordzik, toporek strażacki /. Zuchy przychodza na zbiórkę z wykonanymi chełmami, 

drużynowy przygotowuje specjalny „rozkaz – nominację” na strażaka, po wysłuchaniu 

gawedy opowiedzianej przez gościa lub ciekawych historyjek strażackich drużynowy zarządza 

„ musztre paradną zuchów adeptów sztrażackich” i odczytuje rozkaz, następnie prosi 

zaproszonego gościa o dokonanie pasowanai na strażaka wręczając plakietkę 
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sprawności.Przyboczni powinni przygotowac odpowiednie obrzędy i księgę nominacj wraz z 

wpisami i podpisami adeptów. Na zakończenie spotkania zuchy powinny wręczyć 

zaproszonemu gościowi podziękowanie / najlepiej wykonane wspólnie na kolejnej majsterce 

– pomysł zuchów/. 

Zawołanie/ okrzyk uciszający/ „WÓZ,  DRABINA,ZUCHÓW PARĘ – RADZIMY SOBIE Z 

POŻAREM”/  

 

Piosenki i pląsy  

 

 

1. Hej, strażacy, hej chłopacy,    a 

 siadajcie na koń,      G 

 bo tam w dali dom się pali,    d a 

 pośpieszajcie doń.      G a 

 

2. Ogień bucha, wicher dmucha, 

 iskry lecą het. 

 Hej, strażacy! Hej, chłopacy! 

 Gaście ogień wnet! 

 

3. Z sikawkami, drabinami 

 pędzą, trąbka gra. 

 I z pomocą ciemną nocą, 

 śpieszą: Tra, ta, ta! 

 

4. My rąbiemy, pompujemy,  

chociaż ciemna noc. 

 Pracujemy ratujemy, 

 biednych ludzi moc. 

 
 

 



 ZŁAP ZA MŁOTEK 2017  – WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW 
 

POMYSŁY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW  DLA ZUCHMISTRZÓW NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO 

PLĄS „ Cześć jestem strażak, pracuje w strażnicy…” aut. Patrycja Zybek 

   

PIOSENKI : 

 

  

„DZWOŃ,DZWOŃ,DZWOŃ 112”

 https://www.youtube.com/watch?v=vC1Amk4ELAw 

 

I.  Kiedy coś , zdarzy się , 

Kiedy ktoś , woła h e l p , 

I gdy ogień , zbliży się , 

A na drodze , wielkie bum , 

Wtedy – Ty 

 

Ref.  Dzwoń , dzwoń , dzwoń , 

     Jeden , jeden i dwa 

Dzwoń , dzwoń , dzwoń , 

Jeden , jeden i dwa 

 Kliknij raz , kliknij raz , 

potem jeszcze kliknij dwa 

No bo to , no bo tak - 112 razem da. 

II.  Wiemy że , czeka ktoś , 

Nie martw się , tylko dzwoń , 

Pojedziemy tam i już 

Damy Ci pomocną dłoń 

No bo - Ty 

 

 

Ref. Dzwoń… 

 

III.  A więc tak , pomyśl że , 

Numer ten , trzeba znać , 

Może również i TY , 

Potrzebować będziesz GO , 

A więc – TAK 

 

Ref . Dzwoń… 

 

 

PIOSENKA ,,STRAŻAK’’ https://www.youtube.com/watch?v=1XeTVLcZ0Is 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vC1Amk4ELAw
https://www.youtube.com/watch?v=1XeTVLcZ0Is
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Gdy się pożar gdzieś rozpali strażak dzielnie nas ocali, 

Kiedy powódź nas dosięgnie na ratunek on przybędzie, 

I jak wiatr połamie drzewa strażak wie co robić trzeba. 

Ref. To bohater jest najlepszy, do pomocy zawsze pierwszy. 

To bohater jest najlepszy , do pomocy zawsze pierwszy. 

Chucha, bucha ogień strażak z nim poradzi sobie x4 

 

„ PALI SIĘ”   https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM 

 

1. Uwaga, uwaga , uwaga z ogniem to nie jest 

zabawa 

Właśnie zapalił się dom, po strażaków dzwoń 

998 cały dom się pali, przyjeżdżajcie szybko 

strażacy wspaniali 

998 cały dom się pali, gaście szybko pożar 

strażacy wspaniali 

2 .Uwaga, uwaga , uwaga z ogniem to nie jest zabawa 

Właśnie zapalił się las, na strażaków czas 

998 cały las się pali, przyjeżdżajcie szybko strażacy wspaniali 

998 cały las się pali, gaście szybko pożar strażacy wspaniali 

 

TEATR SAMORODNY 

-scenki z życia strażaka: gaszenie pożaru, ratowanie kota z drzewa, akcja przy wypadku 

drogowym, pomoc podczas powodzi /celem jest pokazanie różnorodności pracy straży 

pożarnej/(podaj opis) 

 

 

PRZYDATNE   MATERIAŁY   I   POMYSŁY  

 

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni 

http://www.ospalwernia.cba.pl/muzeum.html 

 

 

   Małopolskie Muzeum Pożarnictwa powstało 4 maja 1953 roku z inicjatywy kpt. 

Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego. Od prawie pół wieku prowadzi je Ochotnicza 

Straż Pożarna w Alwerni. Muzeum jest rozszerzane i utrzymywane społeczną 

pracą członków straży. Fenomenem jest fakt, że istnieje dzięki grupie pasjonatów, 

którzy gromadzą zbiory, konserwują unikalne zabytki techniki, starają się im 

https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM
http://www.ospalwernia.cba.pl/muzeum.html
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zapewnić odpowiednie warunki przechowywania. Najcenniejszą częścią zbiorów 

jest licząca się w skali europejskiej kolekcja dawnych pojazdów strażackich. Na 

szczególną uwagę zasługuje konserwacja tych unikalnych zabytków prowadzona 

własnymi siłami i społecznie przez strażaków z Alwerni. Ich wysiłek został 

doceniony przyznaną w 1999 roku doroczną nagrodą Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego "Sybilla" za dokonania w dziedzinie konserwacji 

unikalnego samochodu strażackiego Mercedes z 1926 roku. Jest to bodajże 

najcenniejszy i najlepiej zachowany zabytek tego typu w Polsce. 

 

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa jest to najstarsze tego typu muzeum w Polsce z 

unikalną, kolekcją strażackich wozów konnych i samochodów pożarniczych, 

zbiorem medali, odznaczeń, pamiątkowych plakietek i fotografii, a także związane 

tematycznie z działalnością straży pożarnej, zbiory filumenistyczne i filatelistyczne 

oraz liczne dokumenty i publikacje. Muzeum zgromadziło już ponad tysiąc 

osiemset eksponatów. Kolekcja Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa jest 

reprezentatywna nie tylko dla gminy ale i dla całego regionu Małopolski, jest 

dziedzictwem kulturowym przedstawiającym stuletnią historię i dorobek straży 

pożarnych w Polsce. Atrakcyjne zbiory doceniają turyści oraz liczne wycieczki 

szkolne ze Śląska, Małopolski i Podkarpacia zwiedzający Muzeum. Jednak, aby 

muzeum faktycznie funkcjonowało i było dobrą wizytówką naszej gminy, a 

jednocześnie jedną z ciekawszych atrakcji naszego województwa, konieczne jest 

pozyskanie pieniędzy na jego rozbudowę i wyeksponowania zbiorów muzealnych, 

które jak do tej pory przechowywane są w magazynach. Myślimy też o ożywieniu 

placówki przez przygotowanie sali dydaktyczno-szkoleniowej dla uczniów i 

zwiedzających. Przez cały czas akcentujemy potrzebę rozwoju turystyki i 

przyciągnięcia do Alwerni weekendowego turysty. Z pewnością atrakcyjną ofertą 

dla niego będzie muzeum funkcjonujące na normalnych zasadach, dlatego w 2002 

roku Rada Miejska w Alwerni utworzyła Małopolskie Muzeum Pożarnictwa jako 

gminną instytucję kultury i nadała mu Statut. Od dnia 23 V 2004 r. po 

zatwierdzeniu statutu Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa przez Walne Zebranie 

OSP w Alwerni i uzgodnienie z Ministerstwem Kultury organem założycielskim jest 

OSP Alwernia. 

 

    Zbiory Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa powstały przy współpracy wielu 

ochotniczych straży pożarnych z terenu Małopolski. Muzeum współpracuje z 

wieloma podobnymi placówkami zagranicznymi w ramach Związku 

Pielęgnowania Tradycji i Muzeów Dawnego Pożarnictwa z siedzibą w Muehldoff 

(Bawaria). Organizowane są wymiany, wzajemne wizyty i spotkania miłośników 

dawnych tradycji straży pożarnych. 
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   Wszystkich zainteresowanych podziwianiem eksponatów muzealnych 

zapraszamy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:  

    1. Prezes: Marian Wilk tel.: 507 054 895  

    2. Naczelnik: Paweł Burzyński tel.: 660 618 508 

OSP Alwernia 

   Miasto: Alwernia 

   Kod Pocztowy: 32-566 

   Ulica: Korycińskiego 10 

   OSP: tel  (12)- 283-12-08 

   adres email OSP i Muzeum: ospalwernia@alwernia.pl 

 

Godziny otwarcia 

Poniedziałek 9:00-15:00 

Wtorek 9:00-15:00 

Środa 9:00-15:00 

Czwartek 9:00-15:00 

Piątek 9:00-15:00 

Sobota 9:00-15:00 

https://www.nocowanie.pl/malopolskie_muzeum_pozarnictwa,142927.html 

     

Oznaczenia stopni strażackich 

DYSTYNKCJE NA PIERŚ W PSP 

mailto:ospalwernia@alwernia.pl
https://www.nocowanie.pl/malopolskie_muzeum_pozarnictwa,142927.html
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OCHOTNICZA   STRAŻ   POŻARNA 
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Oddział Gminny ZOSP RP, Oddział Miejski ZOSP RP, Oddział Miejsko-Gminny ZOSP 

RP 

 
 

Oddział Powiatowy ZOSP RP 
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Oddział Wojewódzki ZOSP RP 

 
 

Zarząd Główny ZOSP RP 
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Materiały zebrał i opracował: hm. Krzysztof Drobniak 

 


