
                      Witajcie Kochani! Zaczynamy kolejny dzień zajęć! 

Data: czwartek 7.05.2020 

Temat: Wóz strażacki. 

Cele: 

- wzbogacanie słownictwa dzieci o wyrazy związane ze strażą pożarną, 
- wzbudzanie u dzieci szacunku dla pracy strażaka, 
- zapoznanie z przyczynami i skutkami powstawania pożarów, 

- wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia,  

- kształcenie umiejętności mierzenia bez narzędzi pomiarowych 

Pomoce: butelki plastikowe, woda, barwnik 

 

Powitanie. Zabawa ,,Witamy się” wg. W. Sherborne. 

Stoicie naprzeciwko siebie w parach i witacie się różnymi częściami ciała, np. 
prawymi nogami, lewymi nogami, prawymi uszami itp. 

Odgadywanie zagadek: 

,,Nie smok żaden, nie ma pyska, 
dymem zionie, iskry ciska, w lesie 
pożre krzaki, drzewa, 
popiół potem wiatr rozwiewa” (pożar) 

,,Kto pracuje w hełmie, 
pnie się po drabinie, 
kiedy syczy ogień i gdy woda płynie?” (strażak) 

 

Doświadczenia.  Ile jest wody w butelce? (na podst. Gruszczyk-Kolczyńska) 

Pomoce: pusta butelka po wodzie o pojemności 0,5 l z nakrętką, bez etykiety,  

dowolny barwnik, np. tusz, farba, barwniki syntetyczne.  

Przebieg 1. Rodzic daje dziecku butelkę napełnioną wodą do wysokości 1/3. Żeby 
ułatwić dziecku obserwację, należy wodę zabarwić kroplą tuszu, odrobiną farby 
lub zwyczajnym mlekiem.  



2. Rodzic mówi: „Zakręć dokładnie swoją butelkę i sprawdź, czy woda się nie 
wylewa. Przyjrzyj się wodzie, ile jej jest?”. Dziecko odpowiada: na oko i według 
własnych umiejętności szacuje jej objętość.  

3. Następnie rodzic prosi dziecko, aby powoli przewróciło swoją butelkę i 
obserwowało, co się dzieje. Dziecko obserwuje zmiany w wyglądzie wody. 
Rodzic pyta: „Czy teraz wody jest tyle samo co poprzednio?” Nie należy się 
dziwić, jeżeli dziecko odpowie: „Teraz wody jest mniej”. Niektóre dzieci 
stwierdzą: „Wody jest teraz więcej”. Te popatrzyły na powierzchnię, a nie na 
wysokość słupka wody. Wśród pięciolatków zdarzają się dzieci, które już 
rozumują operacyjnie i twierdzą:” Wody jest tyle samo”. Ważne, aby rodzic nie 
pouczał, nie poprawiał i nie tłumaczył. Rzecz nie polega na słownym wyjaśnianiu, 
ale na gromadzeniu doświadczeń. Dlatego trzeba to doświadczenie powtórzyć 
kilka razy.  

Pora, aby się poruszać. 

Czy pamiętasz taniec „Zygzak”, jeśli nie przypomnij sobie. 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

Posłuchaj piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM 

Czy zapamiętałeś /aś jakie słowa się powtarzały? 

Posłuchaj jeszcze raz piosenki. 

Zaśpiewaj refren. 

Praca plastyczna. 

Zaproponuję Wam teraz zrobienie wozu strażackiego lub remizy strażackiej 
według własnego pomysłu albo według wzoru. 



 



 
                       

 

Do zobaczenia jutro. Pozdrawiają panie Bożenki. 

 

 

 

 

 


