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Konspekt zajęć dydaktycznych – cz. 6 

Faza zajęć Czas 
trwania

Czynności prowadzącego Czynności dzieci Uwagi

Rozpoczę-
cie

Rozwinię-
cie

3 
min

15
min

Zapraszam dzieci na dywan. Siadamy prosto. Nogi zawiązujemy w kokardki.
Na początek przywitamy się z naszym ciałem. Ręce przywitają się z kolanami, ręce witają plecy, 
(głowę, nos, buzię, uszy). Osoba prowadząca mówiąc, wskazuje poszczególne części ciała, 
z którymi mają przywitać się ręce.

Teraz zamykamy oczy i wyobrażamy sobie, że jesteśmy na polanie. Siedzimy na mięciutkiej 
trawie. Jest ciepły wieczór. Słychać śpiew ptaków i szum drzew z daleka. Siedzimy przy ognisku. 
Osoba prowadząca ustawia latarkę i rozkłada dookoła niej papierowe płomienie. 

Przy ognisku jest bardzo przyjemnie. Ale zrobiło się bardzo ciemno, czas wracać do domu. 
Otwieramy oczy. Czy możemy zostawić palące się ognisko?

Nie jest prawdziwe, bo w przedszkolu nie można palić ogniska, ani bawić się ogniem Zapaliłyby 
się nasze zabawki, klocki. Możemy sobie tylko wyobrazić, że to jest prawdziwe ognisko.

Jak myślicie, w jaki sposób można je teraz zgasić?

Płomieni jest za dużo, nie udałoby się tego zrobić. Nie są takie, jak w świeczce na torcie 
urodzinowym. Jak myślicie, jak inaczej można by je ugasić?

Można polać wodą. Bardzo dobrze.

Czy ktoś ma jeszcze pomysł? 

Osoba prowadząca wręcza każdemu dziecku arkusz z przedmiotami służącymi do gaszenia 
i innymi niezwiązanymi z tematem zajęć.

Zobaczcie. Na kartkach, które rozdałam(em) są różne przedmioty. Część z nich można 
wykorzystać kiedy musimy ugasić ogień. Zaznaczamy pętelką te rzeczy.

Co zaznaczyliście?

Dzieci dotykają części ciała, o których mówi 
osoba prowadząca.

Dzieci naśladują odgłosy ptaków 
i szum drzew.

Co to? Ognisko. Latarka. To ognisko nie jest 
prawdziwe.

Zdmuchnąć.
Nabrać powietrza i zdmuchnąć.

Wodą. Polać butelką. Wylać colę.

Dzieci nie odpowiadają.

Dzieci zaznaczają na karcie.

Dzieci zgłaszają się poprzez 
podniesienie ręki.
Woda. Piasek z łopatą

Prowadzący spraw-
dza pozycje dzieci.

Na polanach ogniska 
wolno palić tylko 
w wyznaczonych 
miejscach.

Podczas tego 
ćwiczenia oprócz 
wskazania przed-

cd. tabeli na str. 30

„Co to jest gaśnica?”
Podstawowym celem zajęć „Co to jest gaśnica?” jest zapoznanie dzieci z różny-

mi sposobami gaszenia ognia. Zajęcia te nie mają jednak dostarczyć dzieciom wie-
dzy, w jaki sposób posługiwać urządzeniami gaśniczymi, czy jakiego środka ga-
śniczego użyć w konkretnej sytuacji, gdyż nie są w stanie i nie powinny 
podejmować takich działań w obliczu zagrożenia, a ich udział w ratowaniu życia 
czy mienia dotyczy zapewnienia sobie bezpieczeństwa i powiadomienia odpo-
wiednich służb ratunkowych. Niemniej, aby zaspokoić naturalną ciekawość dzieci 
i oswoić je z tematyką ochrony przeciwpożarowej w jak najszerszym zakresie, 
uznałam za wskazane, by pięciolatki zapoznały się z podstawowymi środkami słu-
żącymi do gaszenia ognia.

Konspekt realizuje treści zawarte w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych oraz innych form wychowania przedszkolnego stanowiącej załącznik nr 1 
do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009, nr 4, poz. 17).

Konspekt zajęć dydaktycznych
Temat kompleksowy: Poznajemy zawody – strażak
Temat dzienny: Co to jest gaśnica?
Grupa wiekowa: pięciolatki
Cele ogólne: kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia, 

kształtowanie rozumienia pojęcia „gaśnica”, rozwijanie myślenia przyczynowo-
-skutkowego, wzbogacanie słownictwa i sprawności ruchowej

Cele szczegółowe: dziecko wie, jak wygląda gaśnica i do czego służy, potrafi 
wskazać inne środki służące do gaszenia pożaru, wie, czego nie można gasić wodą, 
bierze udział w zabawie ruchowej 

Metody: asymilacyjne: opis, rozmowa; sposoby społecznego porozumiewania 
się: umowa, aprobata; samodzielnego dochodzenia do wiedzy: zabawa ruchowa, 
zabawa dydaktyczna, zagadka; waloryzacyjne: pokaz, obserwacja; praktyczne: 
metoda ćwiczeń

Treści: „Wesołe przedszkole i przyjaciele. Program wychowania i edukacji 
przedszkolnej” Małgorzata Walczak-Sarao’, Danuta Kręcisz, Warszawa 2009: 
składanie obrazka z części – s. 27; poznawanie i opisywanie otoczenia społeczne-

go, technicznego, przyrodniczego – poszerzanie słownictwa, łączenie nazwy 
z przedmiotem, tworzenie pojęć ogólnych – s. 30; przestrzeganie zasad zgodnego 
współżycia w grupie – s. 27; rozwiązywanie i układanie zagadek słownych – s. 31

UWAGA: Uwzględnienie punktu „Treści programowe” w konspekcie nie za-
wsze jest wymagane. Czasem wystarczy informacja, że zajęcia realizują treści pod-
stawy programowej. Zależy to od osoby zatwierdzającej konspekt. Przygotowując 
konspekt, należy uwzględnić program wychowania przedszkolnego realizowany 
w danym przedszkolu.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Pomoce dydaktyczne: puzzle (jeden egzemplarz na dziecko) [Uwaga! 

Przygotowanie pomocy wymaga wsparcia ze strony rodziców – załącznik nr 1], 
arkusz ćwiczeniowy przedstawiający przedmioty służące do gaszenia i inne nie-
związane z tematem zajęć (jeden egzemplarz na dziecko) – załącznik nr 2, gwiz-
dek, latarka, płomienie wycięte z papieru, koc gaśniczy, gaśnica

Ważne informacje:
Według rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, in-

nych obiektów budowlanych i terenów, gaśnice w obiektach muszą być rozmiesz-
czone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych: przy wejściach do budynków, 
na klatkach schodowych i korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 
w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł cie-
pła (piece, grzejniki); w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miej-
scach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to warunki. Odległość z każdego 
miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy 
nie powinna być większa niż 30 m; do gaśnic powinien być zapewniony dostęp 
o szerokości co najmniej jednego metra. 

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które 
mogą wystąpić w obiekcie: A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicz-
nego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli; 
B – cieczy i materiałów stałych topiących się; C – gazów; D – metali; F – tłusz-
czów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Marta Brzozowska

Autorka jest pedagogiem wczesnoszkolnym, 
pracuje w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP

Dlaczego tabela nosi numer 1a, nie zaś ko-
lejny porządkowy, czyli ósmy?  Pole-
cam powrót do artykułu otwierającego 
cykl (PP 1/2011), gdzie była mowa o za-

kresie tematycznym ściąg i gdzie zostały one 
wymienione w porządku ukazywania się. 
Niniejsza ma numer 1a, gdyż jest logicznym 
rozwinięciem ściągi numer 1. Tam całość 
działań dotyczących zakładów stwarzających 
ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemy-
słowej zmieściłem w zaledwie dwóch wier-
szach. Powód był prosty – czytelność i roz-
miar tabeli.

Wyobraźmy sobie, że niniejszą tabelę, roz-
ciągającą się aż na cztery strony, wstawiamy 
do tamtej, trzystronicowej tabeli. Kto ze-
chciałby przejrzeć tyle stron? Dla kogo taka 
płachta byłaby zrozumiała? A ponieważ prze-
wodnikiem po tabeli 1 była ustawa o Państwo-
wej Straży Pożarnej, tym łatwiej było zrezy-
gnować ze wszystkich szczegółów związanych 
z ustawą Prawo ochrony środowiska. Tu, 
w tabeli 1a, przewodnikiem jest ta druga usta-
wa, rozpisana w szczegółach uprawniających 
PSP do działania w zakresie kontrolnym, na-
kazowym i zakazowym.

Działania pierwszej instancji
Tabela 1a, mimo wymienienia w niej 11 wier-
szy z podpunktami, składa się tak naprawdę 
z dwóch części. Podział ten nie jest całkiem 
czytelny, więc ktoś nieobeznany z materią 
może nie zauważyć subtelnej różnicy. Jest ona 
jednak zasadnicza, a pokazuje ją kolor zielony 
– najpierw w kolumnie 5, gdzie opisane zostały 
działania pokontrolne komendanta powiatowe-
go (miejskiego) PSP, przechodzący potem 
trwale do kolumny 6, przeznaczonej dla działań 
pokontrolnych komendanta wojewódzkiego 
PSP. Jak już wiemy, barwa zielona jest zarezer-
wowana dla działań organu w pierwszej instan-
cji w rozumieniu ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego. Zatem w jednej części tabe-
li organem pierwszej instancji jest komendant 
powiatowy (miejski), w drugiej zaś komendant 
wojewódzki PSP. Czy nie stoi to w sprzeczno-
ści z ustawą o PSP? 

Nie stoi. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska naprawdę 
wykracza ponad dotychczasowe przepisy prze-
ciwpożarowe i wynikające z nich nawyki. Jej 
działanie nie opiera się bowiem na żadnych ści-
słych wskazaniach przepisów czy norm, stano-
wiących, ile, czego, gdzie i w jakiej odległości. 
Ba, stosowanie tej ustawy zaczyna się tak na-
prawdę wtedy, gdy spełnimy wszystkie przepisy 
i normy przeciwpożarowe w zakładzie stwarza-
jącym ryzyko wystąpienia poważnej awarii prze-
mysłowej. Prawdziwe jej działanie polega bo-
wiem na tym, by w zakładzie podjęto dodatkowe, 
ponadnormatywne środki organizacyjne, zabez-
pieczające, albo i jedne, i drugie. Ustawa stano-
wi, że zakład musi oszacować ryzyko wystąpie-
nia poważnej awarii przemysłowej, a następnie 
sprowadzić je do rozmiarów akceptowalnych. 

Jak to się dzieje w praktyce?
Zgodnie z ustawą cały wysiłek organizacyjny 
w zakresie oszacowania ryzyka i podjęcia 
przedsięwzięć je ograniczających spoczywa 
na prowadzącym zakład stwarzający zagroże-
nie. Zadaniem organów PSP oraz wojewódz-
kich inspektorów ochrony środowiska jest pil-
nowanie ustawowych terminów. Terminy te 
dotyczą wykonywania i przedstawiania do 
oceny różnych dokumentów, czyli de facto do-
browolnych zobowiązań prowadzącego zakład 
do oszacowania zagrożenia, zastosowania róż-
nych dodatkowych zabezpieczeń technicz-
nych, działań organizacyjnych, ograniczenia 
substancji niebezpiecznej lub zmiany techno-
logii produkcji na mniej groźną, by na przy-
kład zminimalizować ryzyko wytworzenia 
trucizny czy materiału wybuchowego, choć 
docelowo miał to być nawóz sztuczny. 

No dobrze, ale jakie to ma przełożenie na ko-
lor zielony w tabeli?

Przełożenie jest następujące. Zakłady 
stwarzające zagrożenie wystąpienia poważ-
nej awarii przemysłowej są podzielone na 
dwie kategorie:

● niższą – zakłady o zwiększonym ryzyku 
(ZZR),

● wyższą – zakłady o dużym ryzyku (ZDR). 
Zaliczenie danego zakładu do określonej 

kategorii wynika wprost z ilości substancji 

niebezpiecznej. Za tym idą obowiązki oraz 
możliwości władczego oddziaływania orga-
nów administracji państwowej. Prawo ochro-
ny środowiska określa przy tym, że organem 
właściwym dla ZZR jest komendant powiato-
wy (miejski) PSP, natomiast dla ZDR – ko-
mendant wojewódzki PSP. Innymi słowy, ko-
mendant powiatowy PSP nie może stosować 
środków nakazowych i zakazowych wobec 
zakładu o dużym ryzyku, jeśli występują 
w nim nieprawidłowości niebędące nieprawi-
dłowościami przeciwpożarowymi, które usu-
wa się na podstawie przepisów ustawy Prawo 
ochrony środowiska. W tym zakresie upraw-
nienie to przysługuje komendantowi woje-
wódzkiemu PSP.

W związku z tym cała ściąga dzieli się na 
dwie części – działania wobec ZZR, gdzie or-
ganem pierwszej instancji jest KP(M) PSP 
oraz działania wobec ZDR, gdzie organem 
właściwym jest KW PSP, i to jemu przysługuje 
kolor zielony. Tych drugich zadań (obowiąz-
ków prowadzącego ZDR), jest, jak widać, 
znacznie więcej. 

Cała reszta to prosta konsekwencja wyżej 
opisanego podziału. Również i taka, że orga-
nem odwoławczym od decyzji wydanych 
w pierwszej instancji przez komendanta woje-
wódzkiego PSP jest komendant główny PSP.

Na koniec chciałbym pogratulować tym 
spośród czytelników, którzy przebrnęli przez 
całość materiału nieprzymuszani okoliczno-
ściami zewnętrznymi – to swoisty wyczyn. 
Niestety, żyjemy w czasach rządów admini-
stracji, co uzasadnia tak szczegółowe przyj-
rzenie się materii biurowej, a wiedzę o niej 
czyni niemalże podstawą życia we współcze-
snym świecie. Administracja to władza. A kto 
nie wierzy w jej potęgę, niech zwróci uwagę, 
jak określa się rządy prezydenta USA. Mówi 
się tam nie o prezydencie Reaganie, Clintonie, 
Bushu czy Obamie, lecz o ich administracji. 
Prawda, że symptomatyczne?                            

Tym razem ściągi dotyczą działania organów Państwowej Straży Pożarnej 
w pierwszej instancji wobec zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Ściągi z administracji – cz. 8 (1a)

Bryg. Paweł Rochala jest naczelnikiem 
Wydziału Nadzoru Prewencyjnego w Biurze 

Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP 
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Paweł Rochala


