
 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 4.05.2020r 

Temat dnia: Międzynarodowy Dzień Strażaka 

 

1. „Gasimy pożar” - zabawa ruchowo – naśladowcza. 

Wyznaczamy w pokoju miejsce, które jest remizą strażacką. Dziecko to strażak, 

który na dźwięk syreny strażackiej biega swobodnie po pokoju gasząc pożar. Na 

sygnał ,,Pożar ugaszony!”, dziecko wraca do bazy – czyli do miejsca wcześniej 

wyznaczonego jako remiza.  

 

2. Zagadki. 

Proszę o przygotowanie sobie zapałek oraz zapalniczki - tych dwóch 

przedmiotów będą dotyczyć zagadki. Jeśli nie posiadają Państwo w domu 

poniżej załączone są ilustracje.  
 

ZAPAŁKI  

Zgadnij kim jestem? Nie bądź taki niecierpliwy. Jestem mała niepozorna, ale 

mogę zdziałać dziwy. Mieszkam w małym pudełeczku wraz z innymi 

mieszkańcami. Jak nas potrzesz o pudełko – ogień rozpalamy.  
 

ZAPALNICZKA 

Mam dla ciebie zagadkę. Z pozoru łatwą gratkę. Mogę być plastikowa, albo 

metalowa. W każdym ręku potrafię się schować. Za jednym pstryknięciem ogień 

wyczarować. 



 

 

 
 

 

 

 

 



3. Zapalniczka i zapałki.    

Proszę zaprezentować dziecku zapałki i zapalniczkę –wytłumaczyć: 

-  że nie jest to rzecz dostępna dla dzieci,  

- jak działa  

- co może się wydarzyć gdy trafią w niepowołane ręce 

 

Rodzicu proszę zmotywuj dziecko do swobodnej wypowiedzi na temat: „Kiedy i 

w jakich sytuacjach, poznane przedmioty mogą być przydatne?” (np. rozpalenie 

ogniska, zapalenie świeczki, podpalenie palnika gazowego itp.) 

 
 

4. Wysłuchanie historii pt. ,, Wybuchł pożar – wzywamy straż pożarną”. 

 

Proszę przeczytać dziecku opowiadanie a następnie zadać pytania znajdujące się 

pod tekstem   

 

,, Pewnego popołudnia Jacek i Agatka zostali sami w domu, ponieważ rodzice 

musieli na chwilę wyjść. Dzieci bawiły się zgodnie, gdy ich uwagę przykuł dym 

wydostający się z okien sąsiedniego budynku.  

- Jacku! Trzeba coś zrobić – krzyknęła Agatka – już wiem! Dodała po chwili 

namysłu. Pamiętasz, ostatnio na zajęciach w przedszkolu nasza pani mówiła, co 

należy zrobić w takiej sytuacji. 

-- Tak pamiętam ! – odpowiedział Jacek. Trzeba zadzwonić po straż pożarną na 

numer 998. 

Tak też zrobili. Agatka szybko przyniosła telefon, wystukała numer 998 i 

udzieliła odpowiedzi panu, którego głos słyszała w słuchawce. Pan prosił o 

wyjaśnienie, co się stało, o podanie dokładnego adresu i numeru telefonu 

Agatki. Straż pożarna przyjechała bardzo szybko i opanowała sytuację. Kiedy 

rodzice wrócili do domu, dzieci opowiedziały im całą historię, a oni stwierdzili, 

że są bardzo dumni z takich dzieci, bo dzięki Jackowi i Agatce udało się szybko 

ugasić pożar. Co najważniejsze nikomu nic się nie stało. Po ugaszeniu pożaru 

strażacy dziękowali dzieciom za ich szybką i prawidłową reakcję zadzwonienie 

pod numer 998 i gratulowali odwagi.  

 

 

 

 

 



- Czy pamiętasz o czym Agatka przypomniała Jackowi? 

- Czy dzieci zachowały się prawidłowo? 

- Co zrobili Jacek i Agatka?  

- Jak Twoim zdaniem mogła się ta historia zakończyć, gdyby w porę nie 

przyjechała straż pożarna? 

- Jaki nr alarmowy ma straż pożarna?  

 

5. Straż pożarna – plansze  PDF 

W pliku PDF znajdą Państwo plansze, które pokazują jak pracuje straż pożarna 

oraz jej wyposażenie.  

Proszę omówić je z dzieckiem, niech samo także wypowie się co widzi na 

obrazku  

 

6. Burza mózgów: Jakie są przyczyny pożarów?  

Proszę zadać pytanie zawarte w tytule podpunktu. Dać czas na zastanowienie 

się, mobilizować aby samo znalazło odpowiedzi następnie przeczytać poniższe 

przykłady.  

• wypalanie traw z przydrożnych rowów i pastwisk  

• zabawy dzieci zapałkami  

• pozostawienie niedopałków z papierosów  

• wyrzucanie szkła (butelek, słoików) do lasu.  

 

7. Załączam animowane filmy edukacyjne, które w prosty sposób pokazują 

dziecku jak się zachować i kiedy wezwać straż pożarną.  

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=j-MfAjQ2Jws 

 

8. Piosenka o straży pożarnej, która także pomoże zapamiętać nr alarmowy 998 

Śpiewające Brzdące - Pali się! 

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

  

Karty pracy związane ze strażą pożarną znajdują się w PDF   

https://www.youtube.com/watch?v=fsCIZliVYYw
https://www.youtube.com/watch?v=j-MfAjQ2Jws
https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM

