
 

Tűzoltós programok 

A Szomjoltóság csapata a vidám bemutatóival, játékaival, és bábelőadásaival hozza közelebb a gyermekekhez a 

tűzoltók különleges életét. Tűzoltós programjainkkal házhoz megyünk.  

Ha ennél is szuperebb élményre vágytok, gyertek el csoportosan a Tűzoltó Parkunkba. 

(1036 Árpád fejedelem útja 125, Budapest Garden területén, volt Görzenál). 

 

 

 

 
 Tűzoltási gyakorlat  Felszerelés bemutató   Tűzoltóautó bemutató  Bábelőadás - Pompi   

 

 

 

 

 

 

 

       Tömlő-labirintus  Buborék csata  Óriás kirakó  Csoportkép készítés  

Program csomagok: 
(minimális létszám 100 fő, 100 fő alatt egyedi ajánlat alapján.) 

Játékos Tűzoltó nap: 

Beöltözés tűzoltónak, csoportkép készítés, tűzoltóautó és felszerelés bemutató, tűzoltási bemutató 

és gyakorlat. Tűzoltós játékok (tömlőlabirintus, buborék csata, óriás kirakó) 

1000 Ft/fő 

 

Tűzoltóautós bábszínház:  

Egy kis tűzoltóautó redőnye mögött játszódnak a két felvonásból álló rövid és szórakoztató mesék 

Pompival a tűzoltó manóval. 

1000 Ft/fő 

Tuti csomag: (Játékos tűzoltó nap és Bábszínház együtt, 500 Ft kedvezménnyel)  

Bábelőadás, beöltözés tűzoltónak, tűzoltóautó és felszerelés bemutató, tömlőlabirintus, buborék 

csata, óriás kirakó, tűzoltási bemutató és gyakorlat.  

1500 Ft/fő 

+ Csoportkép készítés:  

Készítünk egy vagány fotót a tűzoltónak öltözött gyerekekről. A fotózásnak költsége és 

kötelezettsége nincs. A csoport egy emlék csomagot kap tőlünk ajándékba (bögre, kirakó, naptár 

és 4 db csoportkék). A szülők ezekből igény szerint rendelhetnek. (500 Ft/ db). 

Ingyenes 

+ 1 db Csoportkép mindenkinek: (opcionális lehetőség) 

Hogy ne kelljen a fényképrendeléssel bajlódni, a program költségébe beépíthetjük 

1 db csoportkép kedvezményes árát.    

+400 Ft/fő 

+ Tűzoltóautós ugrálóvár: (Opcionális lehetőség, programcsomag mellé)  

 
+300 Ft/ fő, 

min.30.000 Ft 

 

Vay Gergely  

info@szomjoltosag.hu 

www.szomjoltosag.hu 

+36-70-382-28-82 

http://www.szomjoltosag.hu/


Tűzoltós programokról: 

Az intézménybe kivonulós szolgáltatásaink során, a különleges élményeket több állomásra bontjuk, így 

egymással párhuzamosan, több helyszínen zajlanak egy időben, pontos ütemterv szerint, így a bemutatóinkat a 

korosztályi sajátosságok figyelembevételével tudjuk alakítani.  

Játékos Tűzoltó nap (1000 Ft/ fő) 

• Beöltözés tűzoltónak  

Ezen a napon mindenki tűzoltónak érezheti magát, hiszen a teljes csoport számára elegendő tűzoltó kabátot 

viszünk. Opciós lehetőségként csoportképet is készítünk, amiből a szülők igény szerint rendelhetnek képet.     

• Tűzoltóautó és felszerelés bemutató 

A gyönyörű tűzoltóautónkat, és a rajta található érdekes felszereléseket, a gyermekek nyelvét jól ismerő 

tűzoltóink mutatják be.  

• Tűzoltós játékaink: (kül és beltéren is játszható játékaink)  

• Tömlőlabirintus: A kis tűzoltóink feladata, hogy a tömlő mentén tapogatódzva jussanak ki a 

képzeletbeli füstből. A négykézláb haladás gyakorlása életet menthet egy valódi tűz esetén is.    

• Buborék csata: Örök kedvenc, és megunhatatlan szórakozás: a buborék pukkasztás. Itt a 

gyermekek játsszák a tűz szerepét, ahogy a habbal oltás során az oltóhab buborékjait kipukkasztják a 

lángok.   

• Óriás puzzle: A nap során átélt élményeket ábrázoló rajzokat kell a gyermekeknek kirakni.  A játék 

segít kicsit újra élni, és feldolgozni a tűzoltós programjaink sokszínűségét.    

• Tűzoltási bemutató és gyakorlat:  

Valódi lángok oltásával mutatjuk meg, hogyan kell helyesen használni a kézi tűzoltókészüléket. 

Megtanítjuk azt is, mit kell tenni egy gyermeknek, ha tüzet észlelnek. A nevelőtestület bátor tagjai is 

kipróbálhatják magukat tűzoltás közben, a gyermekek nagy bíztatása közepette.  

 

 

Tűzoltó bábszínház (1000 Ft/ fő, Tuti csomag 1500 Ft/fő) 

Egy mini tűzoltóautót építünk fel, aminek a redőnye mögött játszódnak 

a mesék.  A két felvonásból álló rövid és szórakoztató meséink. A 

„Pompi” a tűzoltó manó” című előadásain, a mesék között a hasznos 

tanulságokat is átbeszéljük, így a gyermekek könnyen megjegyezhetik, 

mit kell tenni baj esetén.  Időtartam: kb.  30 perc. 

 

 

Tűzoltóautós ugrálóvár (+300 Ft/ fő, min.30.000 Ft)  

Egyedi gyártású felfújható tűzoltóautónkba „Pompi” a tűzoltó manó várja a 

gyermekeket egy kis önfeledt ugrándozásra. Rossz idő esetén beltérben is 

felállítható.  (2,9 Méter) 

  

 

 

 

Rendezvények, családi napok (kérje egyedi ajánlatunkat) 

Tűzoltó park (1036 Budapest Árpád fejedelem útja 125) 

Tűzoltóautó húzó verseny, csizmadobó verseny, valódi tűzoltás, trambulin park, nindzsa pálya, tűzoltó labirintus, 

rengeteg tűzoltóautó, gördeszka pálya, strandröplabda pálya, műfüves focipálya, stb. 

Időpont foglalás, információ: Vay Gergely / info@szomjoltosag.hu / +36-70-382-28-82 /www.szomjoltosag.hu 



 

Tűzoltós programok   a                                                     egyedülálló tűzoltóautó flottájával  .     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
  

Tűzoltási bemutató és gyakorlat   Felfújható tűzoltóautós légvár   

Bábelőadás egy mini tűzoltóautó redőnye mögül: Pompi a tűzoltó manó kedves és tanulságos meséivel.    

Tűzoltóautó és felszerelés bemutató, játékok, vetélkedők, benti pedagógiai foglalkozások.   
  


