
 

Witam serdecznie dzieci i rodziców J 
W dniu dzisiejszym poznamy pracę strażaka J 

Środa: 13.05.2020r 
 

Temat tygodniowy: Kiedy będę duży…  

Temat dnia: A może zostanę strażakiem? 

Cele: dziecko: 

– nie przeszkadza czytającemu rodzicu 
– wie, na czym polega praca strażaka  
– współdziała w zabawie  
– uważnie słucha  
– wie, że ogień może być niebezpieczny  
– maluje palcem po śladzie  

 

1. „Strażak” – uważne słuchanie wiersza Piotra F. Nalepy, rozmowa na temat pracy 
strażaka; przypomnienie numeru alarmowego i sposobu na zapamiętanie go; oglądanie 
zdjęć strażaka, wozu strażackiego oraz gaśnicy; rozmowa na temat zastosowania 
wskazanych przedmiotów. 

 
            Potrzebne pomoce: zdjęcia straży pożarnej ZAŁĄCZNIK 1 
 

2. „112– na ratunek wzywamy!”– zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko przykuca w 
wybranym miejscu na dywanie, z obręczą w ręce – jest w remizie strażackiej. W 
przeciwległym miejscu w pokoju rodzic umieszcza czerwone koło i woła: 112! Wzywam 
na pomoc straż pożarną!. Dziecko wstaje i biegnie do wskazanego przez rodzica miejsca, 
po drodze naśladuje dźwięk wozu strażackiego na sygnale: ee-ooo, ee-ooo, następnie 
naśladuje dźwięk lania wody i gaszenia pożaru: szsz, szsz, szsz. 

 
Potrzebne pomoce: obręcze 

 



3. „Prawda czy fałsz?” – zabawa edukacyjna; doskonalenie sprawności grafomotorycznej, 
karta pracy 

 
             Potrzebne pomoce: KP s. 137 

4. „112” – zabawa plastyczna, wyklejanie plasteliną numeru alarmowego Rodzic daje 
dziecku białą kartkę techniczna w rozmiarze A5 z wydrukowanym numerem alarmowym 
112. Zadaniem dzieci jest wykleić czerwoną i niebieską plasteliną numer alarmowy po 
śladzie, metodą kółeczek (kleimy kółeczko za kółeczkiem). 

 
            Potrzebne pomoce: plastelina czerwona i niebieska, kartki A5 z nadrukowanym lub  
            napisanym numerem 112, ZAŁĄCZNIK 2 
 

 

Zabawa popołudniowa: 

Wóz strażacki – praca plastyczno-techniczna, cz. 1. 
Dziecko dostaje kartonowe pudełka różnej wielkości i maluje je czerwoną farbą. Do nakładania 
farby najlepsze będą szerokie pędzle lub gąbki. Gotowe pudełko dziecko zostawia do 
wyschnięcia. 
 
Potrzebne pomoce: farba typu tempera, kartonowe pudełka, fartuszki ochronne, szerokie 
pędzle lub gąbki 
� 
Wóz strażacki – praca plastyczno-techniczna, cz. 2. 
Dziecko nakleja na pudełku kształty, które będą pełniły funkcje okien, świateł, drzwi, kół. 
Wybiera gotowe elementy i przykleja w odpowiednich miejscach. Przykładowe kształty i ich 
liczba: sześć czarnych kół z bloku technicznego (po trzy na dłuższym boku pudełka), trzy 
niebieskie prostokąty (okienka – boki i przód), dwa małe żółte i dwa czerwone kółka (światła 
wozu strażackiego). 
 
Potrzebne pomoce: zestaw elementów dla dziecka (sześć czarnych kół z bloku technicznego, 
trzy niebieskie prostokąty, dwa małe żółte kółka), klej 
 

 

 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY ! J 
Pani Ola i Pani Angelika J 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK 1 

Strażak 
Kiedy pożar gdzieś wybucha, 
Trzeba wezwać tego zucha, 
Który został przeszkolony, 
Jak ma ogień być gaszony. 
A to nie jest łatwa sprawa, 
Z ogniem przecież nie zabawa. 
Strażak, choć zabezpieczony, 
Sam też bywa osmolony. 
Gdy zaś się nie pali wcale, 
Także pędzi na sygnale. 
Czy wypadek, czy zalanie, 
Wnet na miejscu strażak stanie. 
 
Piotr Felicjan Nalepa 
Źródło: P. F. Nalepa, „Aktorka” [w:] P. F. Nalepa, „Kim będę w przyszłości?”, Printex, Białystok 2013, s. 44 

 

            

 

 



 

 

 



ZAŁĄCZNIK 2 

 

 


