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Temat: ŚWIĘTO STRAŻAKA – POZNAJEMY JEGO PRACĘ.

                

Witam Cię!

                    

 Dzisiaj dowiesz się o tym, jak ważna jest praca strażaków i jak wielki szacunek należy im się, za pracę,

którą wykonują.



Poproś mamę o przeczytanie wiersza:

Strażacy

 Bije dzwon na alarm,

już śpieszą strażacy.

Czasem w nocy – ze snu,

czasem w dzień – do pracy.

Śpieszą na ratunek:

tam płonie zagroda!

Gra trąbka – a czerwień

lśni na samochodach.

Pierwsi na miejscu,

choćby szmat był drogi.

Pryska woda z węża,

syczy żar i ogień.

Gaśnie groźny pożar,

dym ku niebu pnie się.

Dzielna straż pożarna

ludziom pomoc niesie.

Posłuchaj piosenki o dzielnych strażakach:

https://www.youtube.com/watch?v=M6WVB7CV44I



Popatrz na obrazki, a dowiesz się co potrzebne jest strażakom do pracy.

                          

To jest strażak.                                                                                    To jest symbol strażaka.

                       

To jest wóz strażacki. Jest wyposażony                 To jest kask, który chroni głowę strażakom

W różne urządzenia potrzebne do gasze               podczas pracy.

-nia pożaru



                                  

To jest gaśnica. Potrzebna jest do gaszenia                        To jest wąż strażacki. W nim płynie woda po-

 małych  pożarów. W szkole też mamy taką                        trzebna podczas akcji.

ganicę.

                                   
To jest specjalny kombinezon. Chroni straża-                     To jest drabina strażacka. Po niej dzielni stra-

ków przed ogniem.                                                                    żacy wspinają się do okien lub na dach  pło-  

                                                                                                      nącego budynku.



Przyjrzyj się obrazkom. Chłopiec i dziewczynka bawią się zapałkami. Zapalają świeczkę. Są sami, nie 

ma z nimi dorosłego. Zobacz finał tej historii.



Dzieciom nie wolno bawić się zapałkami. Dobrze, że przyjechali dzielni strażacy i ugasili ogień.

PAMIĘTAJ!

Poniżej jest bardzo ważny numer! Jeśli zobaczysz ogień należy natychmiast powiadomić dorosłego 

lub zadzwonić pod ten numer. Spróbuj go zapamiętać.

   Zapamiętaj!!

Straż Pożarna  - 998

             



Naklej kartkę ze strażakiem i wozem strażackim na karton po butach lub pudełko. Poprzecinaj 

obrazek według linii. Zrobiłeś osobiste puzzle. Teraz czas na zabawę!



                                                                                                                             Opracowała Marzena Marcjasz



                

 Dzisiaj zachęcam Was do udziału w zabawie muzyczno-ruchowej.  Ma ona na celu naśladowanie  

czynności, które na co dzień wykonują w swojej pracy strażacy. Do zabawy potrzebne jest koło, 

obręcz, lub lekki okrągły przedmiot, który będzie imitował kierownicę i wąż strażacki.  Z pomocą 

rodzica możecie takie koło wyciąć z tektury.

https://www.youtube.com/watch?v=BKAw3y1HKuE

                                                                                                                              Opracowała Anna  Ausztol

https://www.youtube.com/watch?v=BKAw3y1HKuE




                                                                                                                                 



                                                                                                                                                                                      

Przygotowała H. Węgrowska




