
04.05.2020 r. DZIEŃ STRAŻAKA ! 

 

Witamy serdecznie po weekendzie 

majowym ! ☺ 



Kochane dzieci, dziś obchodzą święto wszyscy strażacy. Poświęcimy 

nasz czas, aby dowiedzieć się na czym polega ich praca oraz 

przypomnimy sobie jak zachować się na wypadek pożaru. 

Zadanie 1: „Odgadywanie zagadek” – rozwijanie twórczego myślenia     

podczas rozwiązywania zagadek 

 

1. ,,Nie smok żaden, nie ma pyska, 

dymem zionie, iskry ciska, w lesie 

pożre krzaki, drzewa, 

popiół potem wiatr rozwiewa” (pożar) 

2. ,,Kto pracuje w hełmie, 

pnie się po drabinie, 

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

 

Zadanie 2: „Pożar” – rozwijanie pamięci słuchowej, budowanie wiedzy 

nt. pracy strażaka 

 

Wysłuchaj 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.  

Odpowiedz na pytania: 

-     Co się paliło? 

-     Co robili strażacy? 

-     Kogo uratowali strażacy? 

-     Czy każdy może zostać strażakiem? 

 

Zadanie 3: „Na czym polega praca strażaka ?” – rozwijanie umiejętności 

budowania wypowiedzi na podstawie ilustracji i doświadczeń dziecka 

 

Obejrzyj ilustracje przedstawiające pracę strażaka. Opowiedz co 

widzisz na obrazkach.  

Strażacy gaszą pożar 

 



Strażacy ratują ludzi z wypadku 

 

 

Strażacy zdejmują kota z drzewa 

 



Strażacy usuwają z jezdni powalone drzewa 

 

Strażacy ratują powodzian 

 

 



Zadanie 4: „Kto ugasi pożar?” – ćwiczenie sprawności manualnej                                

i percepcji wzrokowej  

 

Poprowadź paluszek przez plątaniny, aby dowiedzieć się kto ugasi 

pożar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 4: „UWAGA – POŻAR !!!” – wdrażanie do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa na wypadek pożaru. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych 

 

Obejrzyj bajkę edukacyjną i odpowiedz na pytania: 

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

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

Na jaki numer dzwonimy, aby wezwać straż pożarną? 



Zadanie 5: „Kolorowanka” – wspomaganie rozwoju rączki. 

Pokoloruj dzielnego strażaka. Kogo uratował strażak? 


