
Dzień Strażaka
Klasy 1-3 szkoły podstawowej oraz przedszkole



Międzynarodowy Dzień Strażaka 
IFFD

międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja



Czerwono-
niebieska wstążka 

- symbol IFFD



Uroczystości związane z obchodami są m.in. okazją do: 

▪ nominacji na wyższe stopnie oficerskie i aspiranckie,

▪ wręczenia cywilnych odznaczeń dla wyróżniających się

w służbie strażaków: 

▪ "za Długoletnią Służbę",

▪ "Za Zasługi dla Pożarnictwa",

▪ "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", również dla 

osób, które w sposób szczególny wspierały działalność

ochrony przeciwpożarowej,

▪ zaprezentowania sprzętu straży pożarnej i umiejętności 

strażaków



Odznaczenia 
strażackie



Numery alarmowe



Strażak radzi

Bezpieczeństwo dzieci



Wiem, że 
uwielbiasz 

pływać

▪ Musisz jednak wiedzieć, że nie każde miejsce nadaje 

się do kąpieli. Woda często kryje różne przedmioty 

leżące na dnie, a które mogą się stać przyczyną

trwałego kalectwa, kiedy po skoku do wody uderzysz 

w nie np. głową. Korzystaj tylko z wyznaczonych 

kąpielisk pod opieką dorosłych!



Gra w piłkę jest 
świetną zabawą.

▪ Jeżeli bawisz się zbyt blisko drogi, możesz ulec 

groźnemu wypadkowi, a jednocześnie możesz być

przyczyną wypadku, kiedy kierowca straci panowanie 

nad kierownicą omijając ciebie wbiegającego na 

jezdnię za piłką.



Wypalanie traw, nie 
jest najmądrzejszym 
sposobem spędzania 

wolnego czasu.

Nie wiem czy wiesz, że oprócz zagrożenia pożarowego 

jakie stwarzasz podpalając suchą trawę, niszczysz 

organizmy żyjące tuż pod ziemią.



Petardy nie są 
zabawkami i nie 

powinny się 
znaleźć w twoich 

rękach.

▪ Wybuchając nagle mogą spowodować poważne 

oparzenia rąk i twarzy. Możesz nawet stracić wzrok. Nie 

pozwól się namówić kolegom i sklepy z petardami oraz 

sztucznymi ogniami omijaj z daleka.



Trzepak nie jest 
najlepszym 

miejscem do 
zabawy. 

▪ Myślę, że takie wspaniałe fikołki bezpieczniej jest 

wykonywać na sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela 

wychowania fizycznego. Upadek z trzepaka może 

zakończyć się bardzo bolesnymi stłuczeniami, a nawet 

złamaniami rąk i nóg. Pamiętaj o tym podczas swoich 

zabaw.



Jazda na rolkach 
dostarcza wielu 

wrażeń.

▪ Pamiętaj, by uprawiać ten sport w kasku i ochraniaczach 

na nadgarstki i kolana. Nie szusuj po ulicy między 

samochodami, ale po wyznaczonych alejkach i 

chodnikach.



Na pewno 
drzemie w tobie 
dusza odkrywcy.

▪ Lubisz kopać w ziemi i wydobywać z niej różne ciekawe rzeczy. Nie 

wszystkie jednak przedmioty które wykopiesz są bezpieczne. 

Często pod ziemią drzemią pozostałości po wojnie - granaty i 

różnego rodzaju pociski. By nie zrobiły nikomu krzywdy, muszą się

nimi zająć fachowcy. Pamiętaj! Nigdy nie wyciągaj samodzielnie z 

ziemi podejrzanych przedmiotów, nie próbuj ich rozbierać i pod 

żadnym pozorem nie wrzucaj do ognia. Wybuch może spowodować

twoją śmierć lub trwałe kalectwo. Gdy znajdziesz przedmiot 

przypominający granat lub jakikolwiek pocisk nie dotykaj go! 

Zawiadom dorosłych.



Lekarstwa mają 
różną postać.

▪ Czasami wyglądają jak kolorowe cukierki, jednak 

niewłaściwie stosowane mogą być bardzo niebezpieczne 

dla twojego organizmu. Gdy poczujesz się źle, nie próbuj 

leczyć się sam. Powiedz o tym dorosłym, którzy na pewno 

pójdą z tobą do lekarza i to on zdecyduje jaki lek 

powinieneś przyjmować. Pamiętaj, że lekarstwa stosowane 

niewłaściwie mogą odnieść zupełnie inny skutek do 

zamierzonego, a czasami doprowadzić nawet do śmierci.



Istnieją substancje, które 
wdychane przez dłuższy 
czas powodują trwałe 

uszkodzenie organizmu.

▪ Do takich należą kleje. Kleje biurowe używane na codzień

do klejenia papieru nie zawierają niebezpiecznych 

substancji. Jednak kleje do drewna, skóry itp. jak np. 

butapren niosą ze sobą niebezpieczeństwo. Pamiętaj, nie 

daj się namówić kolegom i nie wąchaj żadnych substancji 

niewiadomego pochodzenia.



Na pewno wiesz o 
tym, że istnieją 

takie substancje, 
które bardzo łatwo 

się zapalają.

▪ Kontakt z nimi jest niebezpieczny. Zaprószenie ognia w 

pobliżu ich składowania, może spowodować wybuch. Bawiąc 

się, unikaj miejsc, gdzie leżą beczki, puszki i pojemniki 

niewiadomego pochodzenia, nie tylko ze względu na 

łatwozapalne ale również trujące substancje, które mogą się

w nich znajdować. Przede wszystkim jednak nie baw się

zapałkami.



Lubisz jeździć na 
łyżwach, 
prawda?!

▪ Uprawiaj ten wspaniały sport w miejscach specjalnie do 

tego przeznaczonych. Unikaj sadzawek, stawów, jezior i 

rzek. Jeżeli w twojej miejscowości nie ma sztucznego 

lodowiska, upewnij się, że lód po którym masz zamiar się

ślizgać został sprawdzony przez dorosłych i nie kryje 

przykrych niespodzianek (przerębla, zbyt cienkiej tafli 

lodowej).



Przedmioty 
spadające z dużej 

wysokości są 
zagrożeniem dla 
przechodniów.

▪ Dlatego nie wolno niczego wyrzucać przez okno. To co 

Tobie wydaje się dobrą zabawą może być przyczyną

groźnego wypadku.



▪ Jeżeli zauważysz ogień w swoim domu, 

natychmiast powiadom o tym fakcie znajdujące się w nim osoby 

dorosłe. Gdy ich nie ma, nie podejmuj sam próby ugaszenia 

pożaru, bo możesz ulec poparzeniu lub w zależności od przyczyny 

jego powstania porażeniu prądem elektrycznym. 

O ile to możliwe, zadzwoń pod numer alarmowy straży 

pożarnej 998,

podaj dokładny adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz numer 

telefonu, z którego dzwonisz. 

Następnie, jak najszybciej wyjdź z mieszkania i powiadom o 

pożarze sąsiadów.

Jeżeli natomiast pożar zaskoczy cię, i jego rozmiar będzie duży, 

bezzwłocznie skieruj się do wyjścia. Uczyń to przesuwając się do 

drzwi na czworakach. Uchroni cię to od szkodliwego dymu i 

wysokiej temperatury, które skupiają się w górnych partiach 

pomieszczenia. Do twarzy przyłóż zmoczony wodą ręcznik. 

W żadnym wypadku nie chowaj się w szafach, zakamarkach, 

za firanami lub zasłonami.

Nie uchroni cię to od ognia, a ratownikom utrudni odnalezienie 

ciebie. Nie otwieraj okien! Powietrze z zewnątrz spowoduje, że 

wzrośnie intensywność pożaru.



▪ Gdy powstanie pożar…

▪ zaalarmuj wszystkie osoby przebywające w domu; powiadom rodziców lub opiekunów, 

głośno zawiadom również sąsiadów;

▪ niezwłocznie zawiadom straż pożarną (998, 112); spokojnie i wyraźnie powiedz jak się
nazywasz, gdzie się pali (podaj dokładny adres) i co się pali;

▪ nie rozłączaj się pierwszy, niech zrobi to dyżurny przy telefonie;

▪ sam nie podejmuj prób ugaszenia pożaru, bo grozi to poparzeniem, zatruciem lub 

porażeniem prądem elektrycznym;

▪ nie otwieraj okien, gdyż dostęp tlenu spowoduje szybszy rozwój pożaru;

▪ pod żadnym pozorem nie chowaj się w szafach, za firankami czy w różnych 

zakamarkach – nie chronią one przed ogniem, a zachowanie takie utrudni strażakom 

odnalezienie ciebie oraz przeprowadzenie skutecznej ewakuacji;

▪ staraj się jak najszybciej opuścić palące się mieszkanie;

▪ zamknij za sobą drzwi (nie na klucz), nie korzystaj z windy;

▪ gdy jest już dużo dymu, poruszaj się na czworakach w kierunku drzwi (zapoznaj się z 

zasadami prawidłowej ewakuacji umieszczonymi obok);

▪ jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, przemieść się do pomieszczenia z balkonem lub 

oknem, jak najbardziej oddalonego od pożaru;

▪ jeżeli jesteś w lokalu powyżej miejsca pożaru, nie otwieraj drzwi prowadzących na 

korytarz; uszczelnij je najlepiej np. mokrym ręcznikiem;

▪ bez zgody odpowiednich służb nie wolno wracać do spalonych pomieszczeń po swoje 

rzeczy;

▪ zawsze słuchaj poleceń ratowników.



▪ Zasady prawidłowej ewakuacji

▪ jeżeli zauważyłeś pożar, szybko zawiadom osoby przebywające w mieszkaniu i sąsiadów na klatce schodowej; 

wezwij straż pożarną;

▪ zwróć uwagę, żeby nie zastawiać korytarzy, przejść i wyjść ewakuacyjnych zbędnymi przedmiotami, 

utrudniającymi ewentualną ewakuację;

▪ kraty w drzwiach i oknach na klatce schodowej utrudnią ewakuację, a to może być jedyna droga ucieczki;

▪ nie zamykaj drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie; na 

ogólnodostępnych korytarzach i klatkach schodowych nie wolno gromadzić rowerów, mebli, książek, gazet 

oraz innych materiałów palnych;

▪ zwracaj uwagę na znaki ewakuacyjne, które pokazują bezpieczne drogi ucieczki z budynku (zielone strzałki, 

pożarnicze tablice informacyjne);

▪ podczas przejścia przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych poruszaj się wzdłuż ścian, aby nie 

stracić orientacji;

▪ przy silnym zadymieniu, poruszaj się w pozycji schylonej lub na czworakach; usta w miarę możliwości zasłoń
ręcznikiem, chustką zmoczoną w wodzie – ochroni Cie to przed dymem i wysoką temperaturą oraz ułatwi 

oddychanie;

▪ nie zatrzymuj się, ani nie poruszaj w kierunku przeciwnym do wyznaczonego kierunku ewakuacji; nie korzystaj 

z wind; - nie popychaj, nie wyprzedzaj, nie krzycz, nie wywołuj paniki, staraj się uspokoić innych;

▪ bądź ostrożny – droga ewakuacyjna często prowadzi schodami w dół, więc łatwo o wypadek; - podporządkuj 

się poleceniom ratowników (osobom prowadzącym ewakuację); - w przypadku odcięcia drogi ucieczki przez 

dym lub płomienie, pozostań w pomieszczeniu, zamknij drzwi (nie na klucz!), uszczelnij je mokrym ręcznikiem, 

otwórz szeroko okna, wzywaj głośno pomocy (możesz użyć gwizdka lub latarki) i czekaj na pomoc.

▪ Pamiętaj! Twoje zdrowie i życie jest bezcenne, strażacy najpierw ratują ludzi, a potem dopiero mienie; 

nie wracaj w miejsce zagrożenia, dopóki służby ratownicze na to nie pozwolą!



▪ Gdy poczujesz gaz…

▪ zamknij główny zawór gazu w mieszkaniu;

▪ nie włączaj światła, urządzeń elektrycznych; nie zapalaj zapałek lub 

zapalniczek, bo może dojść do wybuchu;

▪ jak najszybciej powiadom o zagrożeniu dorosłych, a ci powinni 

powiadomić administrację budynku;

▪ o niebezpieczeństwie powiadom krzykiem lub zapukaj do drzwi 

sąsiadów; nie używaj dzwonków elektrycznych; nie korzystaj z 

wind;

▪ otwórz szeroko okna; przewietrz pomieszczenia;

▪ wyjdź na zewnątrz budynku;

▪ nawet przypadkowe wygaszenie płomienia na kuchence gazowej 

podczas gotowania może doprowadzić do ulatniania się gazu, a w 

efekcie do wybuchu;

▪ zawsze pamiętaj o ważnych numerach alarmowych, a najlepiej miej 

je również zapisane w widocznym miejscu: 112 (wspólny dla 

wszystkich służb ratowniczych), 998 (straż pożarna), 997 (policja), 

999 (pogotowie ratunkowe), 992 (pogotowie gazowe).

▪ Dzwoń po pomoc, gdy tylko zauważysz zagrożenie! 

Pamiętaj! Jeżeli w pomieszczeniu wyczuwasz zapach gazu, 

obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia!



▪ Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych

▪ nie baw się urządzeniami elektrycznymi – żelazko nie wygląda groźnie, ale możesz się nim mocno poparzyć;

▪ nie należy przeciążać instalacji elektrycznej - np. jednocześnie nie powinny być używane czajnik 

elektryczny, toster, żelazko, mikrofalówka itp.;

▪ nie zostawiaj włączonej kuchenki czy żelazka bez dozoru – może dojść do silnego zadymienia i pojawienia 

się niebezpiecznego tlenku węgla;

▪ nie ustawiaj telewizora lub radia w regałach z książkami, na zamkniętych półkach, gdyż nie ma tam 

odpowiedniej wentylacji, a wskutek długotrwałego nagrzewania zakurzonych przedmiotów może dojść do 

pożaru;

▪ nie naprawiaj samodzielnie urządzeń elektrycznych i gazowych, tym zajmują się wyłącznie dorośli, którzy to 

potrafią;

▪ nie używaj niesprawnych urządzeń elektrycznych (zepsuta suszarka, radio);

▪ elektryczne urządzenia grzewcze nie powinny stać w pobliżu materiałów palnych (np. mebli, firanek). 

Należy zachować odległość minimum 50 cm;

▪ do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem nigdy nie używaj wody – grozi to porażeniem prądem. 

W razie potrzeby staraj się wyciągnąć z gniazdka wtyczkę np. drewnianym kijem od szczotki;

▪ przy nieodpowiednim lub nieostrożnym korzystaniu ze sprzętu elektrycznego narażamy się na oparzenie i 

porażenie prądem elektrycznym, nie baw się kontaktem (gniazdkiem elektrycznym);

▪ luźne i niedbale ułożone kable mogą zostać uszkodzone, co grozi porażeniem prądem lub powstaniem 

pożaru, w razie ewakuacji można się w nie zaplatać; - nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń do 

instalacji elektrycznej; należy sprawdzać czy izolacja nie jest popękana;

▪ używaj tylko urządzeń elektrycznych oznaczonych symbolem CE, który potwierdza, że ich eksploatacja jest 

bezpieczna. Pamiętaj! Zachowaj szczególną ostrożność i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa, żeby nie 

dopuścić do oparzenia i powstania pożaru! Bądź rozsądny i nie pozwól, by tobie lub innym stała się
krzywda!



Dbaj zawsze o swoje 
bezpieczeństwo i swoich 

najbliższych!

Czy zapamiętałeś numery alarmowe?


