
Witajcie Kochani! Zaczynamy kolejny tydzień zajęć! 

Data: poniedziałek 4.05.2020 

Temat: Poznajemy pracę strażaków. 

Cele:  

Dziecko: 
- uważnie słucha wiersza i wypowiada się na jego temat, 
- wzbogaca słownictwo o wyrazy związane z pracą strażaka, 
- wie na czym polega praca strażaka i dlaczego jest taka niebezpieczna, 
- zna przyczyny powstawania pożarów, 
- zna numer telefonu do straży pożarnej, 
- wie, jak wezwać pomoc, 
- zna podstawowe wyposażenie strażaków i ich strój, 
- wykazuje szacunek dla pracy strażaka, 
- zgodnie uczestniczy w zabawach ruchowych 

 

Pomoce: sznurki lub sznurówki koła wycięte z gazety, karta pracy, kredki 

1.Wysłuchanie wiersza W. Broniewskiego „Pożar”. 
 
Gwałtu, rety! Dom się pali! 
Już strażacy przyjechali. 
Prędko wleźli po drabinie 
i stanęli przy kominie. 
Polewają sikawkami 
ogień, który jest pod nami. 
Dym i ogień bucha z dachu, 
ale strażak nie zna strachu, 
choć gorąco mu okropnie, 
wszedł na górę, już jest w oknie 
i ratuje dzieci z ognia, 
Tak strażacy robią co dnia. 
 
2..Omówienie treści wiersza: 
- Co się paliło? 
- Co robili strażacy? 
- Kogo uratowali strażacy? 
- Czy strażacy są odważni? 
- Czy każdy może zostać strażakiem? 



 
3. W jakich sytuacjach pomagają nam strażacy?  

Dziecko wypowiada się: strażacy gaszą pożar domu; strażacy ratują ludzi  
z wypadku; strażacy zdejmują kota z drzewa; strażacy ratują powodzian; strażacy 
usuwają z jezdni powalone drzewa. 

 
4. Zabawa ruchowa, Powódź”.  

Na dywanie rozłóżcie duże koła (wycięte z gazety, szarego papieru) na których 
stoicie. Na hasło ,,Dzieci na spacer” – wychodzicie z kół i spacerujecie. W tym 
czasie rodzic zabiera jedno koło. Na hasło, Powódź” – dzieci szybko zajmują 
miejsca w kołach. Dziecko, dla którego brakło koła odchodzi z zabawy. Wygrywa 
ta osoba, które zajmie miejsce w ostatnim kole. 
 
5. „Czego strażacy potrzebują w swojej pracy?” 

 



 
Układanie wokół postaci strażaka ilustracji przedstawiających ubrania i sprzęty, 
którymi się on posługuje (wóz strażacki, drabina, wąż, hełm, toporek, bosak, 
gaśnica, piła spalinowa, strój ochronny, aparat oddechowy). 
 Możecie porozmawiać na temat sposobu wykorzystania tych sprzętów. 
 
6. Zabawa ruchowa, Gasimy pożar”.  

Na dywanie leżą grube sznury lub sznurówki, a dzieci trzymając koła 
wykorzystane do wcześniejszej zabawy naśladują jazdę wozem strażackim oraz 
udają odgłosy syreny strażackiej. Na hasło ,,pożar” - dzieci podnoszą sznury, 
sznurki i naśladują gaszenie pożaru. 

 
7. Na jaki numer dzwonimy, aby wezwać straż pożarną?  

Wskazujemy kartkę z numerem 998. 
Co trzeba powiedzieć dzwoniąc do straży pożarnej, aby zgłosić zdarzenie? 
- Jakie zdarzenie zgłaszamy, 
- Dokładny adres zdarzenia, 
- Swoje nazwisko i imię, 
- Swój numer telefonu. 
 
8. Praca samodzielna.  

Wytnij i sklej. 

Połącz strażaka z zaistniałą sytuacją. 

 

 

                                             

                        Pozdrawiamy. Panie Bożenki. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


