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Dzień dobry kochani! 

 

Dzisiaj poznamy bliżej pracę strażaka, a może ktoś z Waszej rodziny pracuje w Straży 

Pożarnej? :) 

 

1. Zaczynamy oczywiście od porannej rozgrzewki, kto ma ochotę zatańczyć z 

misiem Blu? :) 

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4 

 

 

2. Posłuchajcie teraz, krótkiego opowiadania o tym "Jak Wojtek został 

strażakiem" i spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań: 

-  Jakie zawody pojawiły się w tej opowieści?  

- Czy występował tam policjant (strażak, lekarz, kowal, rolnik, muzyk orkiestrowy)?  

- Czy wiecie, czym zajmuje się strażak, kowal, rolnik?  

- O którym z tych zawodów marzył Wojtuś, bohater opowieści? Dlaczego tak bardzo 

chciał być strażakiem?  

- Komu o tym powiedział?  

- Co na to rzekł komendant Bonifacy?  

- Czy Wojtek ostatecznie został strażakiem? 

 

 

3. "Wąż pomocnik" - czas na gimnastykę buzi i języka, gotowi? :) 

Strażacki wąż spał sobie spokojnie głębokim snem  

(język leży płasko na dnie jamy ustnej).  

W pewnym momencie usłyszał sygnał alarmowy dobiegający z remizy strażackiej  

(ijo, ijo, ijo).  

Zaczął się wiercić  

(przesuwamy czubkiem języka po dolnych zębach),  

zaczął się kręcić  

(przesuwamy czubkiem języka po górnych zębach),  

rozejrzał się dookoła  

(czubkiem języka oblizujemy usta).  

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4


Syrena alarmowa z cichej  

(ijo, ijo, ijo – cicho)  

stawała się coraz głośniejsza  

(ijo, ijo, ijo – głośno),  

a strażacki wąż nie mógł się doczekać, żeby zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz  

(przesuwamy język między delikatnie zaciśniętymi zębami).  

Musiał jednak czekać na dzielną strażacką dłoń i z nudów syczał niecierpliwie  

(sssssssss…).  

W końcu strażak wyjął węża, a  on zatańczył uradowany, gasząc płomienie 

(wysunięcie języka i swobodne poruszanie nim w górę, w dół i na boki). 

 

4. "Ważne numery alarmowe" 

Chociaż jestem przedszkolakiem i dopiero cztery lata mam, to numery alarmowe 

dobrze znam, dobrze znam. „Na pomoc! Na pomoc!” – wołam, gdy coś zaskoczy mnie 

złego. Uwaga! Na policję wtedy dzwonię – numer 997 zapamiętaj, kolego! Dym i 

ogień, dym i ogień, smród i iskry wszędzie. Uwaga! Gdy numer 998 wykręcę – straż 

pożarna szybko przybędzie. „Oj, ratunku! Oj, ratunku! Ktoś tu zasłabł!” – powiem. 

Uwaga! Numer 999 wybieram i wzywam pogotowie. I jeszcze jeden, i jeszcze jeden 

ważny numer w głowie mam. Uwaga! To europejski numer alarmowy – numer 112. 

Od dziś też go znam. 

Obejrzyjcie krótką bajkę o ważnych numerach alarmowych: 

https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk 

 

Posłuchajcie piosenki o numerach alarmowych: 

https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk
https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw


5. "Miś Bliżuś chce zostać strażakiem" - pomożecie Bliżusiowi odnaleźć 

przedmioty, których potrzebuje? 

 

6. "Co zrobić w przypadku wystąpienia pożaru w domu lub szkole" - obejrzyjcie 

krótki film edukacyjny :) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=OXKCeYIGGUs&feature=em

b_title 

 

7. "Płomienie" - propozycja pracy plastycznej. 

Poproście Rodziców, aby wycięli wam z kartki kształt płomieni, a wy spróbujcie 

wykleić je plasteliną w kolorze czerwonym i żółtym.  

 

8. Przesyłam również Karty Pracy i kolorowanki :) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=OXKCeYIGGUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=OXKCeYIGGUs&feature=emb_title

