
Propozycje aktywności dla 
pracowni VII 

 
Kto pracuje w hełmie, 
pnie się po drabinie. 
Kiedy syczy ogień 
i gdy woda płynie? 

4 maja - Dzień 
Strażaka! 

 
1. Kochane przedszkolaki! Pamiętacie piosenkę o numerze 
alarmowym 112, którą śpiewaliśmy w przedszkolu? Jeśli nie 
przypomnijcie ją sobie :) 
https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw 
 
2. „Pożar” - wysłuchanie wiersza W. Broniewskiego 
Już strażacy przyjechali. 
Prędko weszli 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. 
 
Rozmowa na temat wiersza 
- Kto przyjechał w wierszu? 
- Po czym weszli strażacy na dach? 
- Co gasili strażacy? 
- Czym strażacy gasili ogień? 
- Kogo uratowali strażacy? 
- Kto może zostać strażakiem? 
 
3. Przyjrzyjcie się obrazkom, a dowiecie się jak wygląda praca 
strażaka, jego strój i narzędzia: 

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




















4. “Co zrobić gdy…” 
Drogie dzieci! Obejrzyjcie filmy edukacyjne, z których dowiecie się m.in.: co zrobić w 
przypadku zauważenia pożaru, jak prawidłowo wezwać pomoc. 
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/Prewencja_Spoleczna_filmy 
 
5. „Strażacy wyruszają na akcję” - zabawa ruchowa 
Dziecko strażak pokonuje tor przeszkód, by ugasić pożar (przechodzi przez związany w 
pętelkę szalik – przebiera się, stawia kroki między szalikami/chustkami – wchodzi po 
drabinie, przechodzi po ławeczce/2-3 krzesłach – idzie po dachu, gasi pożar – rurka od 
odkurzacza). 
 
6. „ Nasi dzielni strażacy?” – zabawa 
Rodzic wypowiada zdanie, zadaniem dzieckajest odgadnięcie, czy to prawda, czy fałsz.  

- Do pożaru przyjechali kucharze - fałsz 
- Strażak gasi pożary – prawda 
- Strażak wchodzi na dach po drabinie - prawda 
- Strażak gasi ogień kubkiem – fałsz 
- Strażak z pożaru ratuje dzieci – prawda 

 
7. Karty pracy: 

- wytnij, ułóż i przyklej na kartce obrazek 
- policz i zakreśl właściwą cyfrę 
- doprowadź strażaka do jego wozu 

 
8. “112” - praca plastyczna 
W dowolny sposób (za pomocą kredek, farb, bibuły, papieru wyklejankowego, plasteliny) 
ozdób numer alarmowy 112! 
 
 

                                                                                                                    Pozdrawiam 
Dominika Kiełboń 
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