
TEMAT TYGODNIA:  STRAŻAK – TRUDNY ZAWÓD.

Praca strażaka, to bardzo trudny i odpowiedzialny zawód, dlatego chcemy pokazać wam na 
czym polega praca strażaka.

1. OBEJŻYJCIE FILMY  Z RODZICAMI:

„Co robić gdy wybuchnie pożar”   https://www.youtube.com/watch?v=OXKCeYIGGUs 

 Opowiedz czy wiesz , co trzeba zrobić, jak się zachować, gdy wybuchnie pożar? 

“Zawód strażak, czyli dzień z życia”  https://www.youtube.com/watch?v=_k50hgmOdeM 

 Jakie czynności wykonuje strażak?

 Komu pomaga?

 Czy praca strażaka jest trudna?

 Chciałabyś/chciałbyś zostać strażakiem?

Jeśli tak � � to posłuchaj opowiadania:

"Jak Wojtek został strażakiem" - Czesław Janczarski
https://www.youtube.com/watch?v=mh8xJySW_OA 

https://www.youtube.com/watch?v=OXKCeYIGGUs
https://www.youtube.com/watch?v=mh8xJySW_OA
https://www.youtube.com/watch?v=ekdjdzPZ_hg
https://www.youtube.com/watch?v=_k50hgmOdeM


1. WIERSZ :

Poproś mamę o przeczytanie wiersza i  wspólnie porozmawiajcie na jego temat.

 “Ciężka praca strażaka.”

Ciągle słychać ich w oddali, gdy wypadek, gdy się pali.
I nie myśląc o tym wcale, pędzą szybko na sygnale.
By ratować ludzkie życie, walcząc też o swe przeżycie.
To strażacy, każdy powie, że to są bohaterowie!
Swoje życie poświęcają, na ratunek przybywają.
Strażak mądry, wie co robić, zatem szybko reaguje.
Ludzi z miejsca zagrożenia sprawnie i bezpiecznie ewakuuje.
Czy to Poznań, czy to Kraków, Święty Florian patronem strażaków.
Czuwa nad nimi, nad ich ciężką pracą, dodaje otuchy gdy sobie nie radzą.
Bo strażakom nie zawsze wszystko wychodzi.
Nie są w stanie, na przykład zatrzymać powodzi.
Ale są gdzie ich potrzeba, ludziom pomagają.
Robią wszystko co mogą, ile sił tylko mają.
Bo dzieki nim, wszyscy dobrze wiemy,
że na ich pomoc zawsze liczyć możemy.



3.“ALARM” – gdy wyje syrena alarmowa strażacy muszą bardzo szybko ubrać się i jechac
na akcję.

Proponuję poćwiczyć samodzielne ubieranie się. 

Myślę, że musicie jeszcze troszeczkę potrenować aby ubierać się tak szybko jak strażacy, 
więc ćwiczcie codziennie.

Powodzenia!

4.Zabawa plastyczna:

Po treningu troszeczkę relaksu,ponieważ każde z was doskonale wie jak wygląda samochód 
strażacki proponuję samodzielne narysowanie takiego czerwonego wozu strażackiego.

Napewno będą piękne.



A teraz poproś Rodzica aby wydrukował dla ciebie puzzle, pomógł wyciać a Ty ułóż obrazek.



Numer alarmowy  Straży Pożarnej to:

998

5.Piosenka, którą proponujemy do posłuchania i nauki ma również tytuł  “998”

https://www.youtube.com/watch?v=FO0ZPFz8GXE 

I.  Kiedy w naszym domu pali się mieszkanie,
Straż pożarną wzywasz, jadą na wezwanie.

Już jadą, juz pedzą, syrena głośno wyje,
że z wrażenia aż dzieciom serce głośno bije.

Ref:  998 te cyferki znasz
           998 to pożarna straż

II. Nie wolno się dzieciom bawić zapałkami
nie wolno majstrować od gazu kurkami,

nie wolno majstrować przy gniazdku  I prądzie
gdy zdazy sie pożar, czy ktoś nam pomoże.

III.  Kiedy mały kotek wejdzie za wysoko,
boi się, że spadnie, z zejściem ma kłopoty.

Kto kotu pomoże ? kto go zdejmie z drzewa?
 To chłopcy ze straży, więc o nich zaśpiewaj.

IV. Kiedy na ulicy zdarzy sie wypadek,
gdy nie może z auta się wydostać dziadek,

chłopaki strażaki auto przepiłują
 I naszego dziadka szybko uratuja.

V. Kiedy w Nowym Yorku, groźni terroryści,
w zamachu lotniczym dwie wieże zburzyli,

kto pomagał ludziom w niebezpiecznej chwili?
Kto narażał życie aby inni żyli?

https://www.youtube.com/watch?v=FO0ZPFz8GXE


Po wysłuchaniu pisenki  porozmawiaj z rodzicami o tym, co robią strażacy podczas 
wykonywania swoich obowiązków.

6. “Przejdź po kładce” - strażacy ćwiczą swoją sprawność fizyczną, wykonują bardzo trudne
ćwiczenia,  propnujemy wam ćwiczenie na utrzymanie równowagi.

Ułóżcie na podłodze skakankę ( może to być wstążka lub sznurek) , następnie  postarajcie się 
przejść po rozłożonej linii, nie spadając na podlogę, dla utrzymania równowagi rozkladamy 
ręce szeroko na boki (tak, jak ptak w locie).

Bardzo nas ucieszy, jeśli po powrocie do przedszkola będziecie 
znać na pamięć  tekst przynajmniej jednej zwrotki i refrenu 
piosenki.



7. Opowiadanie:

Strażacy w swojej pracy używają bardzo wielu sprzętów.

Jaki to sprzęt i do czego służy dowiecie się  słuchając opowiadania:

“STRAŻ POŻARNA “
Leoś jest odważnym chłopcem, lecz nie było mu wesoło,
gdy zobaczył coś strasznego, wóz strażacki stał przed szkołą.

– Pali się? - Nie! Jego klasę odwiedzili dziś strażacy,

żeby dzieciom opowiedzieć o swej niebezpiecznej pracy.
Przy okazji, jak co roku, poświęcili minut parę
 na sprawdzenie zabezpieczeń, które chronią przed pożarem.
Urządzili próbny alarm! Poszło sprawnie, bo symbole
drogi ewakuacyjnej rozmieszczono w całej szkole.
Zadzialały wszystkie czujki, te od dymu I od gazy;
w mig wyczuły zgrożenie, nie zawiodły ani razu.
Potem o pożarnej straży opowiadał pan w mundurze
tak ciekawie, że nasz Leoś chętnie by posłuchał dłużej.
Dziś wycieczka do remizy! Miejsce warte obejrzenia
I dlatego cała klasa skorzystała z zaproszenia.

– Tutaj mamy plac ćwiczebny. Na nim stawia się przeszkody,

a po akcjach suszy węże ( te od piany I od wody).
Potem ich znajomy strażak zaprowadził do centrali:

– Stąd dyżurny wszczyna alarm, gdy ma sygnał, że się pali.

Pod salami dla strażaków umieszczone są garaże,
a w nich stoją wozy nasze. Chcecie , to je wam pokażę.
Leoś mógł podziwiać z bliska motopompy, prądownice,
agregaty pianotwórcze, maski, kaski I gaśnice.
Nagle ogłoszono alarm! Pewnie w mieście coś się pali!
Poderwali się strażacy, po ześlizgu w dół zjechali.



Każdy z nich miał kombinezon, taki czarny, z odblaskami.
W biegu zakładali hełmy z przeróżnymi osłonami.
Nim skończyla wyć syrena, wyruszyli na sygnale!
Gdy zniknęli za zakrętem, strażak opowiadał dalej.

– Bylo zwarcie instalacji, przez nie pożar jest w wieżowcu......

– mówił jakby do strażakow, a nie do gromadki chłopców.

– Nie udało się ugasić tego ognia gaśnicami,

górne piętra, dach I schody są objęte płomieniami.
Już na miejscu jest policja, pogotowie przyjechało
I dwa nasze beczkowozy, bo w hydrancie wody mało.
Najważniejsze bezpieczeństwo! Mamy plan ewakuacji
wszystkich ludzi z wyższych pięter. Skokochrony będą w akcji!
Czasem maly niedopalek powoduje zagrożenie!
Płoną łąki, domy, lasy przez niedbalstwo, podpalenie.
Raz ognisko jestza blisko, innym razem w czasie burzy
piorun trafił w dach lub w drzewo, wywołując pożar duży.
Aby opanować problem, straż ogromne ma kłopoty,
wzywz więc specjalne siły.  Pożar gaszą samoloty.
Z ziemi tez walczymy z ogniem, wodą piaskiem , gaśnicami,

– a ostatnie jego iskry dogaszamy tłumicami.

Pośród wielkiej góry sprzętu Leoś dostrzegł kilka łodzi.
– Ciekaw jestem, po co one?  -  Używamy przy powodzi.

Woda to okrutny żywioł, trudne stawia nam zadania
I dlatego jest w remizie nawet sprzęt do nurkowania.
Bardzo często też się zdarza, że jeździmy do wypadku,
który miejsce miał na drodze. Straż wzywana jest przez świadków.
Wtedy, procz zwyklego sprzętu, te nożyce się zabiera,
tniemy nimi karoserię, by uwolnić pasżera.
Kiedy jest trzęsienie ziemi, miasto zmienia się w ruiny,
też potrzebni sa strażacy, ich pojazdy I drabiny.
Żeby znaleźć I wydobyć ludzi spod zniszczonych domów,
nawet sprzęt alpinistyczny może bardzo komuś pomóc.
Kazda liczy się sekunda, pracujemy z czlej sily,
dudnią młoty I toporki, ryczą mechaniczne piły.
My niesiemy pierwszą pomoc. Choć to czasem trudne akcje,
czasem bardzo niebezpieczne, mamy z tego satysfakcję.
Na wycieczce Leoś stwierdzil, że w mundurze mu do twarzy.
Już gdy mierzył hełm strażacki, postanowił służyć w straży!
Żeby mu ten dobry pomysł nie wyleciał kiedyś z głowy,
zapamiętał sobie numer, ten do straży, alarmowy.

998



Jakie sprzety zapamiętałaś/ łeś? Do czego one służą?

8. “Sprawni jak strażacy” - po wysłuchaniu opowiadania należy troszeczkę się 
poruszać,

proponuję 5 przysiadow, kilka skłonów, bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan

oraz leżąc na plecach potrenujmy jazdę na rowerze.

Trening był wyczerpujący, więc podczas relaksu proponujemy zbudowanie remizy strażackiej

z klocków, które posiadacie w domu.

Nie zapomnijcie, że po skończonej zabawie każdy sprząta po sobie.



9. Kolorowanki:
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