
Klasa VII C 

Termin: 22 – 24.06.2020r. 

Temat: Jak zadbać o bezpieczeństwo w górach i podczas wypoczynku na wsi. 

1. Zaplanuj wyjście w góry. Poświęć trochę czasu, aby przygotować podstawowe informacje 

dotyczące czasu przejścia, trudności, opisu trasy, możliwości powrotu, itp. 

 

2. Zaopatrz się w mapę, przewodnik, lub inny opis trasy, który umożliwi bieżącą orientację w terenie. 

Zwykły (analogowy)  kompas również może okazać się bardzo przydatny. 

 

3. Zaplanuj trasę odpowiednią do swoich możliwości, warunków zewnętrznych oraz pory roku. Jeżeli 

planujesz wycieczkę w większej grupie – dostosuj trasę do najsłabszego uczestnika. 

 

4. Miej ze sobą telefon (z naładowaną baterią i zabezpieczony przed zamoknięciem) z wpisanymi 

odpowiednimi numerami alarmowymi międzynarodowy numer alarmowy 112 

POLSKA (TOPR/GOPR)  985 lub 601 100 300. 

 

5.  ICE (In Case of Emergency, w nagłym wypadku), kontakt do najbliższych nam osób, które powinny 

być poinformowane przez ratowników w pierwszej kolejności o wypadku lub mogą udzielić 

dodatkowych informacji o poszkodowanym np. o przyjmowanych lekach, przebytych chorobach, 

grupie krwi. 

 

6. W trakcie wyprawy bądź świadomy, gdzie się znajdujesz i czy masz zasięg telefonu (gdzie miałeś 

go ostatnio). Niestety, bardzo często wzywający pomocy nie są w stanie określić, gdzie się znajdują i 

wtedy ratownicy mają utrudnione zadanie – może to opóźnić i utrudnić akcję ratunkową. 

 

7. Wychodząc na wędrówkę nie zapomnij o poinformowaniu najbliższych osób o planowanej trasie. 

Ustal tzw. godzinę alarmową (godzinę ”0”) czyli czas, po minięciu, którego właściwa osoba 

poinformuje służby ratunkowe o ewentualnym problemie. 

 

8. Zabierz apteczkę dostosowaną do planowanej wyprawy. Jeżeli jest to spacer w łatwym terenie, 

wystarczą podstawowe środki opatrunkowe. 

 

9. Koniecznie należy zabrać leki indywidualne (jeżeli takie przyjmujemy) w przypadku alergików, 

cukrzyków, mających problemy z krążeniem , itp. 

 

10. Przed wyjściem sprawdź prognozę pogody. Sprawdź komunikaty dotyczące zagrożenia 

lawinowego. W wysokich partiach gór takie niebezpieczeństwo może wystąpić nawet w lecie. 

Dopasuj plan wyprawy do warunków. Jeżeli przewidywane są burze, to najlepiej zrezygnuj z 

wycieczki. Burza w górach jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń.  

  

11. W góry wychodź wczesnym rankiem. Musisz mieć odpowiednią rezerwę czasową na powrót. Poza 

tym załamanie pogody i bardzo niebezpieczne w górach burze pojawiają się zwykle popołudniu.  

 

12. Trzymamy się zasady: razem wychodzimy – razem wracamy! Nie rozdzielamy się w trakcie. 

 

13. Jeżeli wychodzisz ze schroniska lub hotelu górskiego zostaw w książce wyjść notatkę o swojej trasie 

(nie dotyczy poruszania się po standardowym szlaku). 

 

14. Przygotuj właściwy ekwipunek. Przede wszystkim buty, szczególnie jeśli wybierasz się w wyższe 

partie gór. Buty powinny być na twardej, antypoślizgowej podeszwie, dobrze trzymające kostkę. 

Zawsze trzeba mieć okrycie (kurtka, polar, softshell, itp.) na wypadek deszczu i ochłodzenia.  

 



15. Szczególnie ważne, aby wziąć odpowiednią ilość płynów (najlepiej woda mineralna, napoje 

izotoniczne, ciepła herbata). Należy sprawdzić, czy na trasie są schroniska lub źródełka, gdzie można 

uzupełnić zapasy. Odwodnienie w górach jest bardzo częstą przyczyną poważnego w skutkach 

osłabienia. Oczywiście należy zabrać coś do jedzenia (kanapki, batony, owoce, itd.). 

 

16. Absolutnie nie pij w górach alkoholu, powoduje on, oprócz ogólnie znanych zaburzeń równowagi i 

refleksu, rozszerzenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do szybkiego wychłodzenia organizmu lub 

problemów z krążeniem. 

 

17. I jeszcze jedna drobna uwaga: nie śmiecimy! wszystkie przyniesione ze sobą opakowania, butelki 

zabieramy z powrotem. 

Na koniec zapoznajcie się z tymi zasadami w postaci filmiku, może taka forma przemówi Wam bardziej 

do wyobraźni: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=krOU7nk4CEo 

 

Część z Was może będzie w okresie wakacji przebywać u rodziny lub znajomych na wsi. Tam 

również czyha na Was wiele zagrożeń, więc warto zobaczyć jak tam zadbać o swoje bezpieczeństwo 

i innych. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=iW_8uy0ZNtM 
 
 

Temat: Bezpieczny wypoczynek nad wodą. 
 

Planując wypoczynek nad wodą, zapoznaj się z poniższymi radami i wskazówkami, które 

pozwolą Ci spędzić bezpiecznie wakacje i czas wolny. 

 

1.Najbezpieczniejsza jest kąpiel w miejscach odpowiednio zorganizowanych i 

oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników WOPR lub funkcjonariuszy Policji 

Wodnej. 

 

2.Nie korzystaj z kąpieli w gliniankach, stawach, na żwirowiskach – mogą być bardzo 

zanieczyszczone, zarośnięte i głębokie; w razie zagrożenia nikt Cię nie usłyszy. 

 

3.Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o 

tym znaki i tablice. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w 

pobliżu urządzeń i budowli wodnych (mostów, zapór, portów itp.). 

 

4.Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym wypoczywasz. 

 

5.Dobrze jest znać oznaczenia obowiązujące na kąpielisku: biała flaga – kąpiel dozwolona, 

czerwona flaga – kąpiel zabroniona, brak flagi – nie ma dyżuru ratowników. 

 

6.Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni Celsjusza, najlepsza temperatura 

to22-25 stopni. 

 

7.Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WoyPjVz-uSw
https://www.youtube.com/watch?v=krOU7nk4CEo
https://www.youtube.com/watch?v=iW_8uy0ZNtM


8.Nie skacz do wody, gdy skóra jest nagrzana po bezpośrednim kontakcie ze słońcem. Przed 

wejściem do wody skorzystaj z prysznica lub stopniowo ochlap klatkę piersiową, szyję i 

nogi – unikniesz wtedy wstrząsu termicznego, skurczu lub omdlenia. 

 

9.Nie przebywaj też za długo w wodzie, gdyż grozi to wychłodzeniem organizmu. Po 

wyjściu z wody trzeba się osuszyć i przebrać w suche ubranie. 

 

10.Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują 

zawirowania i zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych. 

 

11.Nie skacz do wody w miejscach nieznanych, gdy nie wiesz, jaka jest głębokość wody i 

jak ukształtowane jest dno. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem! Absolutnie 

zabronione są w takich miejscach skoki na tzw. główkę. Pamiętaj też, żeby nie popychać 

innych kąpiących się i wypoczywających. 

 

12.Nie pływaj na czczo lub bezpośrednio po posiłku. 

 

13. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, daleko od 

brzegu, podobnie jak inne gumowe zabawki (np. koło, rękawki, pontony). 

 

14. Pływanie po zapadnięciu zmroku oraz w nocy jest bardzo niebezpieczne. 

 

15. Korzystaj jedynie z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego. 

 

16. Na brzegu, szczególnie w słońcu, noś nakrycie głowy, smaruj się filtrami ochronnymi. 

Najlepiej opalaj się w ruchu, np. grając w piłkę. 

 

17. Jeżeli jesteś świadkiem udzielania pomocy człowiekowi wyciągniętemu z wody - nie 

przeszkadzaj ratownikom, nie komentuj ich działań. 

 

18. Bawiąc się w wodzie, nie zakłócaj wypoczynku innym. Zadbaj o czyste kąpielisko - nie 

wrzucaj do wody żadnych śmieci, butelek, papierków, opakowań. 

 

19. Nie krzycz nad wodą, nie rób niepotrzebnego hałasu, nie wzywaj pomocy dla żartu. Jeśli 

widzisz, że ktoś w wodzie lub na brzegu potrzebuje pomocy ratownika, najlepiej unieś obie 

ręce, krzyżuj i rozkładaj je nad głową. 

 

20. Podczas pływania kajakiem, łódką czy żaglówką, pamiętaj zawsze o założeniu dziecku 

kamizelki ratunkowej z kołnierzem, która musi być dopasowana do jego wagi i wzrostu oraz 

koniecznie zapięta. 

 

21. Dobrze jest wpisać do telefonu numer ratunkowy nad wodą -601100100.W razie 

wypadku zadzwoń, podając miejsce zdarzenia, opisując sytuację, stan osób poszkodowanych 

i ich liczbę. Koniecznie podaj swoje nazwisko. Nigdy nie przerywaj pierwszy rozmowy z 

dyżurnym! 

 



 

Zapraszam do obejrzenia filmów szkoleniowych: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6j1FO_04_g 

https://www.youtube.com/watch?v=sX5qMARHYBk 

 

Pozdrawiamy nauczyciele wychowania fizycznego 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g6j1FO_04_g
https://www.youtube.com/watch?v=sX5qMARHYBk

