
Witajcie kochani!!! 

Jak miło się z wami spotkać po długim weekendzie. W tym tygodniu 

będziemy sobie rozmawiać o teatrze. Jednak dziś jest wyjątkowe 

święto Dzień Strażaka i to właśnie tym bohaterom poświęcimy 

dzisiejszy dzień. 

 

 

 

1. Zapraszamy do zabawy w podskokach pt. „Strażak” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BKAw3y1HKuE&fbclid=I

wAR36xXRe14UzIGTnMo34uzjwJVOcwED1W2UlTdR8ZRM

6j8B7zUuaJPwyCfY 

 

2. Odgadywanie zagadek: 

,,Nie smok żaden, nie ma pyska, 

dymem zionie, iskry ciska, w lesie 

pożre krzaki, drzewa, 

popiół potem wiatr rozwiewa” (pożar) 

https://www.youtube.com/watch?v=BKAw3y1HKuE&fbclid=IwAR36xXRe14UzIGTnMo34uzjwJVOcwED1W2UlTdR8ZRM6j8B7zUuaJPwyCfY
https://www.youtube.com/watch?v=BKAw3y1HKuE&fbclid=IwAR36xXRe14UzIGTnMo34uzjwJVOcwED1W2UlTdR8ZRM6j8B7zUuaJPwyCfY
https://www.youtube.com/watch?v=BKAw3y1HKuE&fbclid=IwAR36xXRe14UzIGTnMo34uzjwJVOcwED1W2UlTdR8ZRM6j8B7zUuaJPwyCfY


 

,,Kto pracuje w hełmie, 

pnie się po drabinie, 

kiedy syczy ogień i gdy woda płynie?” (strażak) 

 

3. Zapraszamy do wysłuchania 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.  

 

4. Spróbujcie odpowiedzieć na poniższe pytania dotyczące treści 

wiersza: 

 

-     Co się paliło? 

-     Co robili strażacy? 



-     Kogo uratowali strażacy? 

-     Czy każdy może zostać strażakiem? 

-     Jakie cechy charakteru należy powsiadać aby zostać strażakiem? 

 

 

 

 

5. Z rzeczy narysowanych na kartce zaznaczcie tylko te, których 

potrzebuje nasz strażak. 

         Które to będą rzeczy? 



 

 

 

Czy tak powinien wyglądać nasz strażak? Czy o wszystkim 

pamiętaliście? Hełm, kurtka, spodnie, buty, rękawiczki, pas, toporek. 

A kominiarka, którą strażak zakłada na głowę, zanim założy hełm. 



 

 

 

6. Obejrzyj bajkę edukacyjną i odpowiedz na pytania: 

Co zrobić w przypadku wystąpienia pożaru w domu lub w szkole? 

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

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


Na jaki numer dzwonimy, aby wezwać straż pożarną? 

     

lub 

     

 
Odpowiedź to 998 lub 112. 

7. Zapamiętajcie kochani co trzeba powiedzieć dzwoniąc do straży pożarnej, 

aby zgłosić zdarzenie: 

- Jakie zdarzenie zgłaszamy, 

- Dokładny adres zdarzenia, 

- Swoje nazwisko i imię, 

- Swój numer telefonu. 

 

8. Zachęcamy was do wysłuchania piosenki  

 

https://www.youtube.com/watch?v=M6WVB7CV44I 

https://www.youtube.com/watch?v=M6WVB7CV44I


9. Wybierz jedną z kolorowanek i pokoloruj( pamiętaj, żeby nie 

wychodzić za linie). 

 



 



 



 



Dziękujemy za wspólną zabawę. 

 Pozdrawiamy was serdecznie. 

Ciocia Asia i Ciocia Agata 


