
 

WITAM KOCHANE PSZCZÓŁKI.                                                                                                

I Wpiszcie nazwy owoców i warzyw w odpowiednie okienka a rozwiązane 

hasło da wam odpowiedź o czym będziemy mówić w tym tygodniu. 

 

 
 

 

 

 



Tak, w tym tygodniu będziemy mówić o zawodach. Jak wiecie zawody są 

bardzo różne i wszystkie są bardzo ważne. Dzisiaj poświęcimy uwagę jednemu 

z nich. 

 

II Rozwiążcie zagadkę a dowiecie się jaki to zawód. 

 

Jedzie gasić pożar 

Na głośnym sygnale. 

Płomieni i ognia 

Nie boi się wcale. 

 

SUPER!!! JESTEŚCIE WSPANIALI!!! 

 

III Teraz wysłuchajcie wiersza. Dowiecie się z niego trochę o pracy strażaka. 

Odpowiedzcie również na pytania. 

 

Strażak to bohater 

 

Gwałtu, rety, co się dzieje? 

Ogień płonie w lesie, 

A wiatr silny przy tym wieje 

I zniszczenie, i dym niesie. 

Co tu robić? kogo wołać? 

Straż pożarna wnet przybywa, 

Gdy do ognia ugaszenia 

ktoś pomocy głośno wzywa. 

Pędzi wielki wóz strażacki 

I syreny alarmują, 

By do ognia się nie zbliżać – 

Wszystkich ludzi informują. 

Taki strażak to bohater – 

Chociaż dym go szczypie w oczy, 

Ryzykuje życie stale, 

Z ogniem walkę musi toczyć. 

 

- Co robią strażacy? 

- Jaki musi być strażak? 

- Jak wygląda wóz strażacki? 

- Co ma włączone wóz strażacki gdy jedzie do pożaru? 

- Co oprócz gaszenia pożaru robią strażacy? 

- Jaki jest telefon alarmowy do Straży Pożarnej? 

- Dlaczego strażaka nazywamy bohaterem? 

  

IV Teraz czas na ruch 

 



- „Z ręki do ręki” – leżymy na plecach. W jednej ręce trzymamy małą piłeczkę 

lub pluszaka. Unosimy biodra w górę, przekładamy pod nimi piłeczkę/pluszaka 

do drugiej ręki i opuszczamy biodra. 

- „Dotknij, klaśnij” – stoimy w rozkroku. Pochylamy się w przód, dotykamy 

paluszkami podłogi, następnie prostujemy się i klaszczemy nad głową. 

 

V Połącz liniami (możesz poprowadzić delikatnie paluszkiem po ekranie) 

strażaka z odpowiednimi akcesoriami, które wykorzystuje w codziennej pracy. 

 

  

 

 

 

 

 
 

BRAWO!!! DOBRA ROBOTA!!! 

 

 

 

VI  DODATKOWE ZADANIE! DLA RODZICÓW  

Kochani bardzo prosimy chętnych rodziców o to, aby podzielili się z nami 

swoim zawodem, który wykonują. Formę wykonania pozostawiamy do 



Waszego wyboru, można zrobić prezentację, mógłby to też być film, także 

forma plakatu itd. Zastanówcie się, dzieci na pewno się ucieszą. Podaję 

przykładowe pomysły wykonania: Fryzjer – prezentuje swoje akcesoria 

potrzebne do pracy, później opowie o rodzajach fryzur, lub dołoży zdjęcia,  

a może nagra jak robi fryzuję np. córce. Krawcowa – też może opowiedzieć, co 

szyje, czym szyje , jak zakłada nici, pokaże jak szyje i  na końcu np. pokazuje, 

co uszyła. Strażak – może  pokazać mundur, zdjęcia przyborów, którymi 

pracuje, może zdjęcia z akcji itp. Wybór należy do Was, my tylko zachęcamy!!! 

 

VII Dla chętnych. Jeśli macie możliwość wydrukowania pokolorujcie obrazek.  

Przyjemnej pracy. DO ZOBACZENIA!!! 

 

 


