
Data: 29.04.2020 

Temat: Strażak 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• Układa pocięty obrazek 

• przenosi wiaderko z jednego miejsca na drugie 

• wypowiada się na temat pracy strażaka 

• wykleja wóz strażacki kulkami bibuły 

• biega po pokoju naśladując dźwięk syreny strażackiej. 

• Wymienia bohaterów występujących w bajce, opisuje ich 

• naśladuje czynności wykonywane w różnych zawodach 

• nawleka na sznurowadło guzik (mogą być koła z otworem) 

 

1. „Straż pożarna” układanie obrazka pociętego  zał nr.1. 

2. „Gasimy pożar” zabawa z elementami dźwigania 

Na podłodze układamy dwie linie czerwoną – pożar, niebieską- wodę. 

Dziecko otrzymuje wiadro. Przy niebieskiej linii naśladuje nabieranie 

wody, następnie biegnie szybko do czerwonej linii  gasi pożar i wraca do 

linii niebieskiej. Zabawę powtarzamy.   

3.  „Pożar” słuchanie wiersza W. Broniewskiego, rozmowa na temat 

utworu. 

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. 

Pytania do utworu: 

• O kim opowiada ten wiersz? 

• Co się paliło? 

• Kogo uratował strażak? 

• Czy strażacy są odważni? 

4. „Wóz strażacki” wyklejanie kontur wozu strażackiego czerwoną 

bibułą. 

Wyklejanie kontur wozu strażackiego( zał. Nr 2) kulkami bibuły.  

5. „Pali się” zabawa bieżna 

Dziecko- strażak dostaje skakankę – wąż strażacki. Na hasło pożar biega 

po pokoju naśladując dźwięk syreny strażackiej i gasi pożar wężem 

strażackim. Na hasło pożar ugaszony strażak wraca do bazy czyli do 

miejsca wyznaczonego przez rodzica. 



6. „Popołudnie z książką” czytanie bajki wybranej przez dzieci. 

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

7.  „Naśladujemy różne zawody” zabawa naśladowcza 

Rodzic pokazuje dziecku różne miny i gesty np. uderzenia kilofem, 

zmiatanie, odkurzanie, zmywanie naczyń, obcinanie włosów, nawlekanie 

igły nitką itp.. Dziecko naśladuje ruchy rodzica i mówi z jakim zawodem 

kojarzy się jemu dana czynność.  

8. Kształtowani codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed 

posiłkiem 

9. „Guziki” ćwiczenia usprawniające ruchy dłoni 

Z papieru należy wyciąć dowolną liczbę kółek oraz dziurkaczem zrobić 

dwie dziurki w każdym kółku- guziku. Następnie dziecko nawleka guziki- 

kółka na sznurowadło.  

 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi oraz pracami 

plastycznymi. Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub 

wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres bratkip5@wp.pl . Wszystkie Wasze 

prace będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola 

Życzymy miłej zabawy.  

Wychowawczynie :Agnieszka Puszko, Anna Trzeciak 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 



 


