
JAK  ZACHOWA Ć SIĘ W CZASIE POŻARU W

BUDYNKU MIESZKALNYM ?

SCENARIUSZ LEKCJI

OPRACOWAŁY:

Maria Jóźwiak – nauczycielka matematyki i chemii
Jolanta Kołota – nauczycielka matematyki



Scenariusz lekcji

Temat: Jak  zachować się w czasie pożaru w budynku mieszkalnym?

Cel: Po przeprowadzonej lekcji uczniowie znają podstawowe zasady racjonalnego
zachowania się w czasie pożaru w budynku mieszkalnym.

Cele szczegółowe:
 Uczeń:

-     zna numer do straży pożarnej
- potrafi prawidłowo podać informację dyżurnemu strażakowi
- racjonalnie zachowuje się w przypadku pożaru w mieszkaniu, w pomieszczeniu

powyżej lub poniżej mieszkania.

Metody:
- dyskusja w grupie
- metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy

Środki dydaktyczne:
- karta pracy ucznia  / załącznik nr 1/
- „rozsypanka”- dla uczniów  / załącznik nr 2/
- „rozsypanka” - karta dla nauczyciela  / załącznik nr 3/

Materiały:
- arkusze papieru
- kredki



PRZEBIEG LEKCJI

1.Nauczyciel rozpoczyna dyskusję na temat naszych reakcji w momencie dostrzeżenia
pożaru.
    Odnosi się do zachowań :

- wobec siebie
- wobec sąsiadów
- w zależności od pomieszczeń, w których jest pożar

   Wspólnie z uczniami ustala jak powinien się zachować każdy z nas, „nie tracąc głowy”, w
sytuacji zagrożenia pożarem.

2.Nauczyciel dzieli klasę na grupy i rozdaje komplety zadań.
Uczniowie zgodnie z poleceniem, wykorzystując „rozsypankę”, tworzą procedurę
postępowania w przypadku pożaru w budynku mieszkalnym.

3.Uczniowie przedstawiają efekty prac, skorygują ewentualne błędy.

4.Po uzyskaniu akceptacji nauczyciela tworzą plakat , który zawiera :
- ułożoną procedurę postępowania
- elementy graficzne związane z pożarem

5.Prezentacja wykonanych plakatów.



KARTA PRACY UCZNIA                                                                            Załącznik nr 1

             Pożar w budynku mieszkalnym może powstać w pomieszczeniach mieszkalnych,
piwnicach, poddaszach, zsypach, pionach instalacji elektrycznych.

             Ułóżcie elementy  „rozsypanki” w taki sposób, by utworzyć procedury postępowania
w przypadku zauważenia pożaru w domu.  Zastanów się dobrze, jak powinna być kolejność
postępowania.

Po uzyskaniu akceptacji nauczyciela  wykonajcie plakat z użyciem utworzonych procedur.

Forma graficzna plakatu musi nawiązywać do tematyki pożarowej.



„ROZSYPANKA” – dla uczniów                                                                                                        Załącznik nr 2

W przypadku zauważenia  pożaru należy zawiadomić o nim osoby przebywające w strefie zagrożenia.

Wzywamy straż pożarną dzwoniąc pod numer 998.

Po wykręceniu numeru alarmowego straży pożarnej i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i
wyraźnie podać:

- swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego dzwonimy
- adres i nazwę obiektu
- co się pali i na którym piętrze
- czy występuje zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego

 Po podaniu informacji  dyżurnemu w straży pożarnej nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pożaru we własnym mieszkaniu należy:

- wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne

- w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze, wyłączyć dopływ gazu i energii
elektrycznej, nie otwierać okien

- jeśli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuścić mieszkanie zamykając drzwi
jedynie na klamkę

- w przypadku odcięcia drogi wyjścia z mieszkania udać się do pomieszczenia najdalej
usytuowanego od pożaru posiadającego okno lub balkon, zabierając ze sobą / jeśli to możliwe/
mokry koc, zamykając za sobą drzwi do innych pomieszczeń na klamkę. Wezwać pomoc przez
okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia położyć się na balkonie
pod oknem i okryć szczelnie kocem lub innym okryciem.

  W przypadku pożaru w mieszkaniu sąsiednim lub na niższej kondygnacji oraz zadymienia korytarza  i
klatki schodowej należy:

- pozostać w domu zamykając drzwi wejściowe jedynie na klamkę
- zakręcić zawór gazu, wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej
- w celu niedopuszczenia do przenikania dymu  i wysokiej temperatury przez drzwi wejściowe do

mieszkania należy zabezpieczyć otwory  i nieszczelności drzwi np. mokrym ręcznikiem
           -      wzywać pomocy przez otwarte okno lub balkon

W przypadku pożaru na wyższej kondygnacji należy pozostać w mieszkaniu lub opuścić je na wezwanie
kierującego akcją gaśniczą  zamykając drzwi wejściowe do mieszkania na klucz.

Po przybyciu straży pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierownika akcji
ratowniczo-gaśniczej.



„ROZSYPANKA” – dla nauczyciela                                                                                                  Załącznik nr 3

1.W przypadku zauważenia  pożaru należy zawiadomić o nim osoby przebywające w strefie zagrożenia.

2.Wzywamy straż pożarną dzwoniąc pod numer 998.

3.Po wykręceniu numeru alarmowego straży pożarnej i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i
wyraźnie podać:

4.
- swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego dzwonimy
- adres i nazwę obiektu
- co się pali i na którym piętrze
- czy występuje zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego

5.
 Po podaniu informacji  dyżurnemu w straży pożarnej nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia.

6.
W przypadku pożaru we własnym mieszkaniu należy:

7.
- wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne

8.
- w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze, wyłączyć dopływ gazu i energii

elektrycznej, nie otwierać okien

9.
- jeśli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuścić mieszkanie zamykając drzwi

jedynie na klamkę

10.
- w przypadku odcięcia drogi wyjścia z mieszkania udać się do pomieszczenia najdalej

usytuowanego od pożaru posiadającego okno lub balkon, zabierając ze sobą / jeśli to możliwe/
mokry koc, zamykając za sobą drzwi do innych pomieszczeń na klamkę. Wezwać pomoc przez
okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia położyć się na balkonie
pod oknem i okryć szczelnie kocem lub innym okryciem.

11.
  W przypadku pożaru w mieszkaniu sąsiednim lub na niższej kondygnacji oraz zadymienia korytarza  i
klatki schodowej należy:

12.
- pozostać w domu zamykając drzwi wejściowe jedynie na klamkę
- zakręcić zawór gazu, wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej
- w celu niedopuszczenia do przenikania dymu  i wysokiej temperatury przez drzwi wejściowe do

mieszkania należy zabezpieczyć otwory  i nieszczelności drzwi np. mokrym ręcznikiem
           -      wzywać pomocy przez otwarte okno lub balkon

13.
W przypadku pożaru na wyższej kondygnacji należy pozostać w mieszkaniu lub opuścić je na wezwanie
kierującego akcją gaśniczą  zamykając drzwi wejściowe do mieszkania na klucz.

14.
Po przybyciu straży pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierownika akcji
ratowniczo-gaśniczej.


