Tűzoltó programok
A Szomjoltóság csapata a vidám bemutatóival, játékaival, és bábelőadásaival hozza közelebb a gyermekekhez a
tűzoltók különleges életét. Az elmúlt 12 évben folyamatosan bővítettük szolgáltatásainkat, flottánkat, így mára
az egyik legsikeresebb óvodai és iskolai programmal büszkélkedhetünk. Tűzoltós programjainkkal házhoz
megyünk, így a délelőtti pedagógiai foglalkozásokon, hétvégi vagy délutáni családi napokon találkozhatnak a
gyermekek, vagy ha egyénileg, csoportosan eljönnek a nemrég elkészült Óbudai Tűzoltó Parkunkban ( 3.ker
Árpád fejedelem útja 125 ,Budapest Garden területén, volt Görzenál).

Tűzoltási gyakorlat

Felszerelés bemutató

Tűzoltóautó bemutató

Tömlő-labirintus

Buborék csata

Óriás kirakó

Benti foglalkozás

Csoportkép készítés

Tűzoltóautós bábszínház: Egy kis
tűzoltóautó redőnye mögött játszódnak a 3
felvonásból álló rövid és szórakoztató
meséink. A „ Pompi a tűzoltó manó”c.
előadásain, a mesék között a hasznos
tanulságokat is átbeszéljük, így a gyermekek
könnyen megjegyezhetik, mit kell tenni baj
esetén. Időtartam: 30-40 perc.

Tűzoltóautó légvár:

Egyedi gyártású felfújható
tűzoltóautónkba Pompi a tűzoltó manó várja a gyermekeket egy
kis önfeledt ugrándozásra. Rossz idő esetén beltéren is
felállítható.

Vay Gergely
info@szomjoltosag.hu
www.szomjoltosag.hu
+36-70-382-28-82

Tűzoltós programjainkról: A különleges élményeket több állomásra bontjuk, így egymással párhuzamosan,
több helyszínen zajlanak egy időben, pontos ütemterv szerint, így a bemutatóinkat a korosztályi sajátosságok
figyelembe vételével tudjuk alakítani. Iskolákban, családi napokon, rendezvényeken kötetlenebb időbeosztással.
Rossz idő esetén sátort vagy pót időpontot biztosítunk, esetleg beltéri játékokkal kompenzáljuk az esőtől kieső
programelemeket.
Beöltözés tűzoltónak (5-10 perc): Ezen a napon mindenki tűzoltónak érezheti magát, hiszen a teljes csoport
számára elegendő tűzoltó kabátot viszünk, hogy mindenki beöltözhessen. (gyermekek és felnőttek egyaránt).
Tűzoltóautó és felszerelés bemutató (20-30 perc): A gyönyörű tűzoltóautónkat, és a rajta található érdekes
felszereléseket, a gyermekek nyelvét jól ismerő tűzoltóink mutatják be. A vidám és szórakoztató, ám mégis
tanulságos tudnivalókat a gyermekek csillogó szemmel kísérik figyelemmel.
Csoportkép készítés (5 perc): A tűzoltóautónál, vagy a mini tűzoltóautó-bábparavánunk előtt készítünk egy emlék
fotót a tűzoltónak öltözött kis csapatról. A csoport, valamint a pedagógusok egy ajándékcsomagot kapnak tőlünk
(fotók, bögre, kirakó, naptár). A szülők igény esetén ezekből rendelhetnek. 10% jutalék az intézményé.
Tűzoltós játékaink: Kül- és beltéren is egyaránt játszható játékok, időtartam 10-15 perc állomásonként.
• Tömlőlabirintus: A kis tűzoltóink feladata, hogy a tömlő mentén tapogatózva 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 (15 perc) Itt 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.

Programcsomagok árai: (minimális költség: Budapesten 80 fő díja, vidékre +1 fő km-enként)
”Tűzoltó nap”: Beöltözés tűzoltónak, csoportkép készítés, tűzoltóautó és felszerelés
bemutató, tűzoltási bemutató és gyakorlat. Rossz idő esetén beltéri tűzoltós játékok és
felszerelés bemutató.

600 Ft/fő

„Tűzoltóautós Bábszínház” 3 felvonásos bábelőadás, csoportkép készítés, tűzoltó játékok
(tömlőlabirintus, buborék csata, óriás kirakó)
Választható előadásaink: „Pompi a Tűzoltó manó”, vagy „Kalandok Manófalván”

800 Ft/fő

„Tuti csomag” Egy igazán komplex program, mely „Tűzoltó nap” és a „Tűzoltóautós
Bábszínház” összes elemét tartalmazza. Bábelőadás, beöltözés tűzoltónak, csoportkép
készítés, tűzoltóautó és felszerelés bemutató, tűzoltó játékok (tömlőlabirintus, buborék csata,
óriás kirakó), tűzoltási bemutató és gyakorlat. + ajándék Pompi mesekönyv jár az
intézménynek!

1000 Ft/fő

„Szupi csomag” Komplex program, ajándék csoportképpel. „ Tűzoltó nap”
programcsomagja: tűzoltóautó és felszerelés bemutató, tűzoltási gyakorlat (600 Ft/ fő) ,
Tűzoltós játékok ( óriás kirakó, buborék csata, tömlőlabirintus), Tűzoltós csoportkép készítés,
és + egy ajándék csoportkép minden gyermek és pedagógus számára. ( 500 Ft értékben)

Tűzoltóautós ugrálóvár: ( kiegészítő szolgáltatásként, programcsomag mellé)

1000 Ft/fő
+200 Ft/ fő
min: 20.000 Ft

Tűzoltó park: Óbudán található tűzoltó parkunkba csoportok is ellátogathatnak. Színes és izgalmas
programokkal, trambulin parkkal, vetélkedőkkel, tűzoltóautóval utazás élményével várjuk a gyermekeket.
Rendezvények: Családi napokra, délutáni rendezvényekre szóló aktuális ajánlatunkért kérjük érdeklődjön.
Időpont foglalás, információ: Vay Gergely / info@szomjoltosag.hu / +36-70-382-28s-82 /www.szomjoltosag.hu

Tűzoltós programok a

Tűzoltási bemutató és gyakorlat

egyedülálló tűzoltóautó flottájával.

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.

