
 



 Zabawa ruchowa „Kto szybciej?” 
 

Dzieci spacerują po dywanie, na umówiony sygnał, np. klaśnięcie jak najszybciej 
siadają na krześle, stają na jednej nodze, kładą się na brzuchu, itp. 
 

 Zabawa ruchowo – taneczna „Skaczemy, biegniemy” 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 Rozwiąż zagadki: 

,,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) 

 Burza mózgów, wypowiedzi dzieci na temat pracy strażaka. 

 

 Wykonaj kartę pracy  - załącznik nr 1 

 

Wybierz elementy związane z pracą strażaka. 

 

 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? 

 

  Słuchanie piosenki Śpiewające brzdące  - Pali się 

https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM


1. Uwaga! Uwaga! Uwaga! 
Z ogniem to nie jest zabawa, właśnie 

zapalił się dom, 
Po strażaków dzwoń! 

Nr ref. Dziewięć, dziewięć, osiem! 
Cały dom się pali! 

Przyjeżdżajcie, szybko, 
Strażacy wspaniali! (2x) 

2. Uwaga! Uwaga! Uwaga! 
Z ogniem to nie jest zabawa, właśnie 

zapalił się las, 
Na strażaków czas! 

Nr ref. Dziewięć, dziewięć, osiem! 
Cały las się pali! 

Przyjeżdżajcie, szybko, 
Strażacy wspaniali! (2x) 

Nauka refrenu i I zwrotki piosenki. 
. Zabawa ruchowa w języku angielskim 

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

. Zabawy ruchowe w ogrodzie  

 Zabawa ruchowa „Pali się!”. 

 Dzieci biegają po ogrodzie. Na zawołanie R.: Pali się, zatrzymują się i udają, że 

gaszą pożar. Na  zawołanie: Idziemy! Ponownie biegają po ogrodzie. Polecenia 

powtarzamy. 

 Tor przeszkód dla dzieci w ogrodzie 

Jeszcze więcej świetnej zabawy dostarczy dobra pogoda i możliwość zbudowania 

toru przeszkód dla dzieci w ogrodzie. Co ważne, wcale nie musimy przy tym 

dysponować własnym ogródkiem – zabawę można urządzić w parku, przynosząc ze 

sobą kilka sprzętów. Do zrobienia toru przydadzą się też rzeczy znalezione na 

miejscu – patyki, gałęzie, płaskie kamienie. Do parku warto zabrać również piłkę i 

ustalić, że jednym z zadań będzie slalom między przeszkodami – to częsty element 

piłkarskiego treningu. 

. Gra pamięciowa „Memory Strażaka” –załącznik nr 2 

. Ułóż wybrane puzzle o strażaku – załącznik nr 3 

. Doprowadź strażaka do pożaru – załącznik nr 4 

 

 

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


Załącznik nr 1 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 



Załącznik nr 3 

 





 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 

 


