
Przedmiot - wychowanie fizyczne 

Klasa- VI 

Termin – 22-24.06.2020r. 

Temat: Zasady bezpiecznego wypoczynku w górach 

 

Bezpieczeństwo w górach to ciągle aktualny, a przede wszystkim bardzo ważny temat. 

Poznanie najważniejszych zasad bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko niewłaściwych 

zachowań w górach i nieodpowiedniego przygotowania, dlatego firma EACTIVE we 

współpracy z Bieszczadzką Grupą GOPR przygotowała specjalną infografikę – zobacz jak 

przygotować się do wycieczki w góry! 



Przygotowanie przed wyjściem w góry: 

- Przygotuj się fizycznie przed wyjazdem w góry. 

- Zasięgnij informacji o masywie górskim, w który się wybierasz (przebieg szlaków i ich 

stan, warunki panujące w górach, ewentualne zagrożenia). 

- Planuj trasy stosownie do możliwości i doświadczenia wszystkich uczestników wycieczki. 

- Przed wyjściem zapoznaj się z aktualnie panującymi warunkami i prognozą pogody. 

- Samotne wychodzenie w góry jest niebezpieczne                                                         

- Jeśli to możliwe nie wychodź samotnie w góry, bezpieczniej iść w towarzystwie. 

 

Zabierz niezbędny ekwipunek !! Miej zawsze ze sobą: 

✓ Plecak 

✓ odpowiednie do panujących warunków obuwie 

✓ ubranie chroniące przed opadami i wiatrem 

✓ zapasową ciepłą odzież 

✓ podręczną apteczkę 

✓ prowiant i napoje 

✓ mapę i kompas 

✓ latarkę 

✓ telefon komórkowy - z naładowaną baterią i zapisanymi numerami alarmowymi  

 

Wybierając się w góry należy pamiętać o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa. 

• Najważniejszą zasadą w górach jest zachowanie zdrowego rozsądku i rozwagi - gdy 

będziemy trzymać się tej zasady, powinniśmy uniknąć większości zagrożeń. 

• Na bieżąco oceniajmy trasę, pogodę, nasze możliwości, trudności na szlaku. To nie jest 

wstyd wycofać się z trasy.  

• Po przyjeździe w wyższe góry (dotyczy to także Tatr i wysokości pow. 2000 m n.p.m.) 

pamiętajcie o aklimatyzacji czyli stopniowym przyzwyczajaniu organizmu do coraz 

większych wysokości i rozrzedzonego powietrza.  W zależności od wieku oraz wysokości 

powinna ona trwać od 1-2 do kilku dni. 

• Dostosujcie trasę do możliwości uczestników! Układając trasę zaplanujcie liczne 

przystanki  i dajcie sobie na pokonanie trasy więcej czasu niż przewidują przewodniki 

turystyczne. 

• Planując jakąkolwiek dłuższą (np. kilkugodzinną) wycieczkę, tak dobierzcie czas przejścia 

na podstawie mapy bądź przewodnika, aby zejść na dół przed zmierzchem. Dodatkowo 

powinniście założyć co najmniej dwugodzinny zapas czasowy na nieprzewidziane sytuacje 

na szlaku.  

• Warto mieć w zanadrzu zaplanowany wariant awaryjny, umożliwiający szybkie zejście w 

dół w razie niepogody lub złego samopoczucia piechura. 

• Poinformujcie osoby Wam bliskie lub gospodarzy obiektu/schroniska o planowanej trasie, 

godzinie powrotu. 

• Unikajcie wędrówek podczas deszczu lub bezpośrednio po nim – mokre skały i kamienie 

stają się śliskie, co może być przyczyną poślizgnięcia a w konsekwencji przykrej kontuzji. 

• Jeśli macie ze sobą telefony komórkowe wpiszcie numery telefonów najbliższych 

placówek GOPR oraz ogólnopolski telefon alarmowy w górach 601 100 300, telefon do 

TOPR to 985. 



• Zainstalujcie w telefonie aplikację "Ratunek" dostępną na smartfony. 

• Przed wyjściem sprawdźcie prognozę pogody - są coraz dokładniejsze, naprawdę się 

sprawdzają  niemalże co do godziny - dzięki temu unikniemy burzy na szlaku. Można 

skorzystać np. z yr.no, http://weatherforecast.co.uk/ 

 

 BURZA: 

• Najbardziej niebezpieczna w górach jest burza, zwłaszcza na grani, szczycie lub w lesie. 

• W przypadku zbliżania się burzy opuście jak najszybciej partie szczytowe i grań, ale 

pamiętajcie, żeby nie schodzić ze znakowanej ścieżki (na terenach eksponowanych grozi 

to bowiem wejściem na teren, z którego w nie ma możliwości samodzielnego 

bezpiecznego zejścia) 

• Opuśćcie także jak najszybciej miejsca ze sztucznymi ubezpieczeniami - łańcuchami, 

klamrami, drabinkami. 

• Wyłączcie telefony komórkowe, które emitują pole elektromagnetyczne, przyciągające 

pioruny. Pozbądźcie się metalowych przedmiotów. 

• Nie wolno chować się przed deszczem pod drzewem lub grupą drzew – może uderzyć w 

nie piorun lub mogą się złamać pod wpływem wiatru. 

• Podczas burzy absolutnie nie należy układać się w pozycji leżącej, opierać o ściany 

budynków lub o skały, natomiast powinno się usiąść ze złożonymi razem i podciągniętymi 

pod siebie stopami (po "turecku") np. na plecaku. Jeśli jesteście w grupie powinniście się 

rozdzielić (z wyjątkiem dzieci) i znajdować w rozproszeniu, aby w razie wypadku 

porażenia piorunem pozostałe osoby miały możliwość udzielenia i wezwania pomocy. 

 

Temat: Zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. 

W czasie wakacji, kiedy na dworze jest ciepło, dużą część wolnego czasu spędzamy nad wodą. Taki 

wypoczynek jest zawsze bardzo miły, jednak należy zadbać o to, żeby był on też bezpieczny. O czym 

należy pamiętać, aby w bezpieczny sposób spędzić czas nad wodą? 

Rady dla wypoczywających nad wodą: 

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. Jeśli  dzieci są w wodzie, trzeba mieć nad nimi ciągły nadzór. Jedno zachłyśnięcie może się 

skończyć utonięciem. 

7. Obecność ratowników nie zwalnia rodziców lub opiekunów z obowiązku pilnowania dziecka. 

Odpowiedzialność za swoje dzieci zawsze ponoszą rodzice. 

http://www.yr.no/
http://weatherforecast.co.uk/


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

22-25 stopni. 

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

10. 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. 

11. Nie przebywaj też za długo w wodzie, gdyż grozi to wychłodzeniem organizmu. Po wyjściu z 

wody trzeba się osuszyć i przebrać w suche ubranie. 

12. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania i 

zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych. 

13. 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. 

14. Nie pływaj na czczo lub bezpośrednio po posiłku. 

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

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

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

17. Korzystaj jedynie z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego. 

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

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

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

przeszkadzaj ratownikom, nie komentuj ich działań, nie traktuj tej sytuacji instruktażowo. Tu 

toczy się walka o życie ludzkie. 

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

do wody żadnych śmieci, butelek, papierków, opakowań. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Dobrze jest wpisać do telefonu numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100. 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! 

 

Ze sportowym pozdrowieniem i życzeniami udanego wypoczynku :                                             

Nauczyciele wychowania fizycznego 


