
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci !!!                                                                                  

Witam Was serdecznie!!!! W tym tygodniu będziemy realizować tematykę pt: 

„Ciekawe zawody”.                                                                                                                  

Jak myślicie o jakim ważnym zawodzie porozmawiamy???                                          

Na pewno zaraz odgadniecie !!!! ZACZYNAMY!!!! 

 

I. Powitanie.  Zabawa ,, Witamy się” wg. W. Sherborne. 
Dziecko oraz rodzic stoją naprzeciwko siebie i witają różnymi częściami ciała, 
np. prawymi nogami, lewymi nogami, prawymi uszami itp. 
 
Odgadywanie zagadek: 
 
,,Nie smok żaden, nie ma pyska, 
dymem zionie, iskry ciska, w lesie 
pożre krzaki, drzewa,  
popiół potem wiatr rozwiewa” (pożar)  
 
,,Kto pracuje w hełmie, 
pnie się po drabinie,  
kiedy syczy ogień i gdy woda płynie?” (strażak) 

 

TAK !!!!! ŚWIETNIE!!!!  NA DZISIEJSZYCH ZAJĘCIACH POZNAMY PRACĘ 

STRAŻAKA. Czy wiecie kochane dzieci, że właśnie 4 maja strażacy obchodzą 

swoje święto czyli MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKA. 

II. Wysłuchanie 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. 
 
 



Omówienie treści wiersza:  
 
- Co się paliło? 
- Co robili strażacy? 
- Kogo uratowali strażacy? 
- Czy strażacy są odważni? 
- Czy każdy może zostać strażakiem?  
 -Na jaki numer dzwonimy, aby wezwać straż pożarną?                          

ODPOWIEDŹ: 998 

Co trzeba powiedzieć dzwoniąc do straży pożarnej, aby zgłosić zdarzenie? 
- Jakie zdarzenie zgłaszamy, 
- Dokładny adres zdarzenia, 
- Swoje nazwisko i imię, 
- Swój numer telefonu. 
 

 

Oglądanie przez dzieci ilustracji przedstawiających pracę strażaka. Dzieci 
opowiadają co widzą na obrazkach: strażacy gaszą pożar domu; strażacy ratują 
ludzi z wypadku; strażacy ratują osobę, która wpadła pod lód;  
 

 

 

 



„ Numery alarmowe” - zapraszam do wykonania zadania.                                          
Oblicz działania. Wyniki wpisz u góry, a otrzymasz numer, za pomocą którego 
połączysz się z odpowiednią instytucją. 

 

 

 

http://interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nzintegr&methid=7372143

41&page=subpage&article_id=324710&page_id 

 

III. „Co zrobić w przypadku wystąpienia pożaru w domu lub w 
przedszkolu/szkole? „ – zapraszam do obejrzenia filmu który jest  materiałem 
edukacyjnym wspierającym pracę strażaków prowadzących zajęcia z dziećmi w 
salach edukacyjnych „OGNIK”. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 6–10 lat. 
Powstały w ramach realizacji Rządowego programu "Bezpieczna+": 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=OXKCeYIGGUs 
 

http://interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nzintegr&methid=737214341&page=subpage&article_id=324710&page_id
http://interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nzintegr&methid=737214341&page=subpage&article_id=324710&page_id
https://www.youtube.com/watch?v=OXKCeYIGGUs


ZADANIE DOMOWE DLA RODZICA!!! 

Drogi Rodzicu jeżeli wykonujesz ciekawy zawód i chciałbyś o nim opowiedzieć 

– zachęcamy do udziału w akcji                                                                                            

POZNAJEMY ZAWODY czyli ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY                                                   

( prosimy nagrać filmik, przesłać zdjęcie z opisem pracy często pasji, którą 

wykonujecie).  Dzięki tej akcji dzieci wzbogacą własną wiedzę , słownictwo                 

o nowe pojęcia charakterystyczne dla danego zawodu, poznają efekty pracy                

i jej znaczenie w życiu każdego człowieka. 

Serdecznie zapraszam. 

 

Z okazji Dnia Strażaka                                                                                                      

życzymy wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym                                  

i  prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin. 

Składamy serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki 

dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie. 

Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji! 

 

 


