
BEZPIECZNE WAKACJE –  BY ZACZĘŁO SIĘ 

MIŁO I RÓWNIE MIŁO SIĘ SKOŃCZYŁO… 

ZASADY BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU                           

W GÓRACH (zajęcia świetlicowe                                                   

dla uczniów klas 1 - 4) 

  

Jak zapewne pamiętacie, tydzień temu rozpoczęliśmy pierwszą część zajęć na 

temat bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji.  

Dla wielu z nas lato to najweselsza i najprzyjemniejsza pora roku. To czas 

korzystania z różnorodnych turystycznych atrakcji oraz świetnej  zabawy na 

świeżym powietrzu. To również czas podróży, pieszych wycieczek, górskich 

wędrówek…  W górach powietrze jest czyste, a rozpościerające się widoki 

zapierają dech  piersiach. Góry jednak mogą być niebezpieczne, zwłaszcza 

podczas załamania pogody, które często się zdarza.                                                                                           

Abyśmy przez cały rok przyjemnie wspominali wakacyjny czas, należy zadbać                           

o najważniejsze, czyli o bezpieczeństwo. Koniecznie musimy znać 

PODSTAWOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNEGO ZACHOWANIA                                   

W GÓRACH.     

  

WYCIECZKA W GÓRY- zanim wyruszymy na wycieczkę, trzeba się 

do niej odpowiednio przygotować.                                                                                             



Oczywiście Wy nie możecie wyruszać w góry bez opieki dorosłych, 

więc te ważne zasady bezpieczeństwa dokładnie objaśnione                      

w przygotowanym materiale są skierowane też do Waszych 

Rodziców. 

 POINFORMUJ INNYCH O SWOICH 

PLANACH! 

 Wychodząc w góry, w miejscu pobytu zawsze zostawiamy wiadomość                                

o trasie wycieczki i planowanej godzinie powrotu.  

 Zanim wyruszycie w trasę przydadzą się przewodniki i mapy turystyczne 

do zaplanowania wycieczki. Trzeba bowiem poznać przebieg wybranego 

szlaku, sieć schronisk turystycznych w pobliżu trasy, oszacować czas 

marszu.  

Trasa- obmyślając trasę, należy tak zaplanować wędrówkę, by przed zmrokiem 

zejść ze szlaku. Jego wybór powinien być dostosowany do indywidualnych 

możliwości i kondycji fizycznej. 

Mapa- poza wskazywaniem drogi, dokładna i aktualna mapa dostarcza informacji            

o lokalizacji schronisk, szałasów, koleb i leśniczówek, które stanowią schronienie 

w przypadku nagłej zmiany pogody. 

 

 KIEDY NAJLEPIEJ W GÓRY? 

 Na szlak najlepiej wybrać się rano. Pogoda, jeśli ma się zepsuć, najpewniej 

zrobi to wczesnym popołudniem.  



 Koniecznie sprawdź prognozę pogody. Jeżeli warunki atmosferyczne nie są 

korzystne, najlepiej zrezygnuj z wymarszu i przełóż go na inny dzień. 

 Warunki atmosferyczne potrafią zmienić się nawet w ciągu godziny. 

Wyruszając na wyprawę podczas pięknej, słonecznej pogody, nie wiecie, 

czy nie będziecie wracać wśród szalejącej burzy albo we mgle.  

 Burza-należy działać szybko i z rozwagą, nie panikować. 
Będąc w górach jak najszybciej opuść szczyt, grań lub punkt wystający ponad 

otoczenie. Wyłącz komórkę. Poszukaj schronienia, na przykład w zagłębieniu 

terenu. Nie chroń się pod drzewem - to właśnie w nie błyskawice bardzo często 

uderzają. Odejdź jak najdalej od zbiorników wodnych. Nie stój w pobliżu 

jakichkolwiek urządzeń metalowych, słupów, masztów, konstrukcji. Odłóż jak 

najdalej od siebie przedmioty metalowe. Jeżeli idziesz w grupie, rozdzielcie się 

tak, aby jedna osoba nie stała obok drugiej. 

 

CO ZABRAĆ W GÓRY? 

 Podstawą ekwipunku zdobywcy gór jest wygodne obuwie. 

 W plecaku przede wszystkim powinien znaleźć się telefon komórkowy                          

z naładowaną do pełna baterią i zapisanymi numerami  alarmowymi. 

 Wychodząc, nie zapomnij o nakryciu głowy. W górach łatwo o udar cieplny 

nawet w pochmurne dni. 

 Kilka kanapek i cukierków oraz butelka z napojem w plecaku to doskonały 

pomysł! 

 Nie zapominamy o podręcznej apteczce, latarce i zapałkach. 

 Pomimo, że to lato - zabieramy czapkę, zapasowe skarpety, koszulę                             

i  koniecznie płaszcz przeciwdeszczowy. 

 Ważna jest również mapa lub przewodnik. 



 

Buty to najważniejszy element górskiego wyposażenia. Powinny być 

wygodne, nieprzemakalne, lekkie, ponad kostkę i z twardą podeszwą. 

 Strój- ubierz się na cebulkę. W górach pogoda potrafi 

błyskawicznie się zmienić, toteż nawet w środku lata trzeba być przygotowanym 

na znaczne ochłodzenie i opady. Zawsze należy zabrać ze sobą ciepły sweter lub 

bluzę, płaszcz przeciwdeszczowy oraz nakrycie głowy i zapasowe skarpety. 

 Prowiant- weź minimum 1 litr wody na osobę oraz przygotuj pożywny 

posiłek. Spakuj też owoce i słodkości, które szybko dodadzą energii. Dobrze jest 

mieć termos z ciepłą herbatą. 

Podręczna apteczka powinna zawierać: lek przeciwbólowy –                  

przy zmianach wysokości mogą zdarzyć się bóle głowy. Niezbędne będą: potas                               

i magnez, jeżeli zmęczone mięśnie odmówią nam posłuszeństwa, bandaż 

elastyczny, którym można usztywnić kostkę w razie skręcenia, plastry na 

pęcherze i otarcia.  

 

 UWAGA NA ZWIERZĘTA! 

 Na górskich szlakach możesz spotkać różne zwierzęta i owady, m.in. żmije 

czy kleszcze. W otoczeniu jadowitych zwierząt zachowaj spokój. 

  



 Co zrobić, gdy jednak doszło do ugryzienia? Przemyj miejsce ugryzienia 

wodą utlenioną. Zawiń miejsce ukąszenia bandażem elastycznym. Udaj się 

jak najszybciej do szpitala. Absolutnie nie wysysaj ani nie wyduszaj jadu! 

  

 W przypadku ugryzienia kleszcza – nie próbuj usuwać go samodzielnie. 

Najlepiej udaj się do najbliższego lekarza. Lekarz fachowo usunie 

kleszcza.  

 

 Jak ustrzec się kleszczy?- odpowiednio ubieraj się. Ubranie 

powinno chronić całe ciało. Najlepiej załóż spodnie i bluzkę z długim rękawem, 

skarpety oraz nakrycie głowy. Starannie obejrzyj całe ciało po powrocie z 

wycieczki. Kleszcze, zanim zakotwiczą się w skórze, poszukują odpowiedniego 

miejsca do wkłucia. Stosuj środki odstraszające. 

 Żmija atakuje człowieka tylko wtedy, gdy czuje się zagrożona 

odcięciem drogi ucieczki, nagłym zbliżeniem, dotykaniem kijem lub nogą. Na 

górskie wędrówki ubieraj całe, wysokie obuwie, najlepiej skórzane. Patrz pod 

nogi, nie dotykaj, nie zaczepiaj żmii, pozwól jej uciec. Zawsze uprzednio obejrzyj 

miejsce, gdzie siadasz, gdzie opierasz się rękami.    

 

 PIERWSZA POMOC W GÓRACH! 

 Przede wszystkim trzeba znać numery alarmowe: Górskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego - 601 100 300 oraz numer alarmowy 985. 

 Gdy dojdzie do wypadku w górach: zadzwoń po pomoc i poczekaj na 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

 Dokładnie opisz miejsce, w którym się znajdujesz – ułatwi to dotarcie na 

miejsce ekipy ratowników. 



 Pamiętaj, żeby wzywać pomoc jedynie w nagłych przypadkach – każda 

interwencja ratowników wymaga pracy i zaangażowania osób, które mogą 

być potrzebne w kilku miejscach jednocześnie. 

 Nie pozostawiaj poszkodowanego bez opieki. Rozmawiaj z poszkodowanym        

i udziel mu pierwszej pomocy. 

 

 SZLAKI TURYSTYCZNE! 

Podstawowe oznaczenie szlaku turystycznego to najczęściej prostokątny znak                  

o wymiarach 90 x 150 mm, który składa się z trzech poziomych pasków. Dwa 

zewnętrzne paski są koloru białego, natomiast pasek środkowy jest w kolorze 

szlaku. W zależności od barwy możemy mówić o szlaku: 

      
czerwonym            niebieskim       zielonym           żółtym            czarnym 

 

 Kolorem czerwonym oznaczone są szlaki główne. Prowadzą one najczęściej 

przez rejony najbardziej widowiskowe pod względem krajobrazowym oraz 

przyrodniczym. 

 Kolor niebieski są to trasy dalekobieżne, czyli te o sporych odległościach. 

 Kolorem zielonym oraz żółtym znakowane są krótkie trasy, łączone 

najczęściej z innym szlakiem. 

 Kolor czarny wyznacza krótki szlak dojściowy do miejsca, w którym 

poprowadzenie szlaku dalekobieżnego byłoby zwyczajnie nieciekawe czy 

też niekorzystne. 

 



 PROJEKCJE FILMOWE                                   

O BEZPIECZEŃSTWIE! 

 

 „BEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH”- bajka edukacyjna, która uczy zasad 

bezpiecznego zachowania w górach.                                                                                                 

Tishi, Tashi i Ubaki wybrali się na wycieczkę w góry i pokażą jak należy się 

przygotować do wędrówki, co ze sobą zabrać oraz jak zaplanować trasę 

wycieczki.                                                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

 

 „ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH”- Czy wiesz jak 

przygotować się na wyprawę w góry? Co robić, jeśli się zgubisz? Jak pomóc 

osobie, która ulegnie wypadkowi w górach?                                                         

Fundacja Dorastaj z Nami przy wsparciu GOPR przygotowała cykl porad 

dla osób podróżujących po górach w czasie wakacji. Dla wspólnego 

bezpieczeństwa - obejrzyj, zanim zaczniesz wędrówkę.                                           

https://www.youtube.com/watch?v=1g5T6x8W0ac 

 

 „BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W GÓRACH”- ekspert GOPR radzi na co 

zwrócić uwagę podczas przygotowań do wyprawy w góry. Jakie akcesoria 

zabrać, czego się wystrzegać. Jak radzić sobie z trudnościami. 

Dowiadujemy się również o bardzo pomocnej aplikacji, która może 

uratować nam życie.                                         

https://www.youtube.com/watch?v=QJRyLdDJaqw 
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 POLSKIE GÓRY! 

Na terenie Polski znajdują się trzy główne łańcuchy górskie, w skład których 

wchodzą mniejsze pasma. Są to: 

 GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE- łańcuch górski  w południowo- wschodniej 

Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej.                                                              

Najwyższym szczytem jest Łysica (612 m.) w paśmie Łysogór. Nazwa tego 

łańcucha pochodzi od relikwii Świętego Krzyża, które przechowywane są                               

w klasztorze na Łysej Górze. 

 

 KARPATY- łańcuch górski w środkowej Europie, ciągnący się przez 

terytoria ośmiu krajów: Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, 

Rumunii oraz Serbii.                                                                                      

Najwyższym szczytem gór Karpat jest Gerlach mierzący 2665 metrów.                 

 

 SUDETY- łańcuch górski na obszarze południowo- zachodniej Polski                           

i północnych Czech, którego stosunkowo niewielki skrawek znajduje się 

także na terytorium Niemiec.                                                                                     

Najwyższym szczytem jest Śnieżka (1603 m.). 

 

Najwyższą górą w Polsce są RYSY, położone w Tatrach Wysokich. Góra położona 

jest na granicy polsko- słowackiej i ma trzy wierzchołki. Wierzchołek północny, 

przez który przebiega granica, jest najwyższym polskim szczytem i mierzy                       

2499 m. n.p.m. Rysy charakteryzują się dużą wysokością względną, gdyż wznoszą 

się ponad 1100 metrów ponad powierzchnię Morskiego Oka. 



 STREFA ROZRYWKI 

 QUIZY utrwalające znajomość zasad właściwego zachowania 

podczas wyprawy w góry- do rozwiązania dla całej rodziny. 

 

BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE WAKACJI 

https://samequizy.pl/bezpieczenstwo-w-czasie-wakacji/ 

 

BEZPIECZNE WAKACJE                                    

https://wordwall.net/pl/resource/2872879/polski/bezpieczne-wakacje                

 

ODPOWIEDZIALNIE W GÓRY                              

https://odpowiedzialniewgory.pl/quiz/ 

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS BURZY 

https://gazetalubuska.pl/quiz/pytanie/12,7781,do_pioruna_sprawdz_co_wiesz_o_bezpiecze

nstwie_w_czasie_burzy,n,q,t.html 

 

 FILMIKI ukazujące piękno polskich gór- do wspólnego oglądania 

dla całej rodziny. 

 

NAJWYŻSZE GÓRY I WZNIESIENIA W POLSCE 

https://www.youtube.com/watch?v=eVGTEZBu4d4                                                                              

 

POLSKIE GÓRY- piękne zdjęcia filmowe  

https://www.youtube.com/watch?v=BYjw-ozE4xY                                                                                   

 

PIĘKNO POLSKICH GÓR- Tatry, Karkonosze 

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

                                                                                   

RYTM GÓR- Bieszczady, Tatry, Karkonosze, Pieniny                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=RIU85-XUVao                                                                                 
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POLSKIE GÓRY- widok z drona                                

https://www.youtube.com/watch?v=ZLR0B6O6cmc 

 PIOSENKI- teledyski dla utrwalenia zasad bezpieczeństwa                               

w górach i utwory do pośpiewania. 

 

W GÓRY- PZU Niestraszki- Julek Pechulek 

https://www.youtube.com/watch?v=FDY3HNRUaeE 

 

GOPR  na ratunek- Śpiewające Brzdące                                     

https://www.youtube.com/watch?v=lzXrlZQ7fbw 

 

GÓRY                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=XRCIk05W7IM 

 

JAK DOBRZE NAM ZDOBYWAĆ GÓRY                                 

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

 

GÓRY DO GÓRY- Małe TGD                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao 

 

 PRACE PLASTYCZNE- przestrzenne z wykorzystaniem 

papierowych talerzyków i foremek, płatków kosmetycznych                          

i pasków kolorowego papieru.                                                      

 

Jak zrobić kota z talerzyka?                          

https://www.youtube.com/watch?v=5RQTTR7t8oA 
 

Kot z papierowego talerzyka.                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=QFAcTP79wIk 

 

Jak zrobić kwiatka z płatków kosmetycznych? 

https://www.youtube.com/watch?v=1Y6dQpal1iI 

 

Oczko wodne z liliami z papierowej foremki na babeczki.                                                                             

https://www.youtube.com/watch?v=-6ZwhhyB9lY 
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Motylki 3D z pasków kolorowego papieru.     

https://www.youtube.com/watch?v=yxA5WazGEIY 

 

Biedroneczki 3D z pasków kolorowego papieru.      

https://www.youtube.com/watch?v=vNpZ09kd9CQ 

 

Ptaszki 3D z pasków kolorowego papieru.                                           

https://www.youtube.com/watch?v=ASRZ-mcco6s 

 

Harmonijkowe owoce.                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=6mWqu6sjeMc 

 

       CIĄD DALSZY NASTĄPI… 

    

 

 

   Pozdrawiamy -  

 nauczyciele świetlicy: Joanna Jarząbek i Renata Podstawka  
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