
Dzień dobry Rodzice i Wychowankowie zajęć koła Spotkanie z bajeczką       

Zapraszam do zapoznania się z propozycjami zabaw na ten tydzień pt. „Dzień Strażaka”: 

1. Zaśpiewajcie naszą piosenkę powitalną „Wszyscy są, witam Was”. 

2. A teraz rozłóżcie ręce i zamieńcie się w samoloty. Zapalcie silniki i polećcie do „Krainy 

bajek i baśni”. Wylądowaliście bezpiecznie? 

 
3. Wczoraj (4 maja) swoje święto obchodzili strażacy. Dlatego też dzisiaj moje propozycje  

związane będą właśnie ze świętem Strażaków.  

 Na początek zapytajcie rodziców lub dziadków, czy w dzieciństwie oglądali bajki na ścianie? 

A może Wy też macie projektor do wyświetlania takich bajek? Dzisiaj w bardzo podobnej 

formie chciałabym Wam zaproponować wiersz Jana Brzechwy pt. „Pali się”. Popatrzcie i  

posłuchajcie: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=oF2A2d5yoOA 

4. 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) 

 

„Kto na to pytanie, prędko mi odpowie: 

 Co podczas pożaru, ma strażak na głowie?”(hełm) 

 

„Ma szczebelków bardzo dużo,  

wszystkie do wchodzenia służą.  

Wchodzą po niej strażacy 

 i wchodzą kominiarze.” (drabina) 

 

„Jest czerwony niczym rak,  

ma przed sobą prosty szlak.  

Bo gdy głośny sygnał daje,  

stają auta i tramwaje.” (wóz strażacki) 

 

5. Zabawa „Przeciąganie liny”. Na pewno znajdziecie w doku kawałek sznurka lub skakankę 

albo mocny pasek. Spróbujcie się pobawić z rodzicami lub rodzeństwem w przeciąganie 

liny. 

 

6. Posłuchajcie piosenki o tym, jak wygląda praca strażaka: 

https://www.youtube.com/watch?v=jXF3Wba--Uo 

https://www.youtube.com/watch?v=oF2A2d5yoOA
https://www.youtube.com/watch?v=jXF3Wba--Uo


 

7. Układanka. Spróbujcie ułożyć z plastikowych nakrętek lub klocków numer alarmowy do 

Straży Pożarnej (998 lub 112). 

 

8. Zabawa logopedyczna „Gaszenie pożaru”. 

Potnijcie bibułę na małe kawałeczki i włóżcie je do woreczka. Na pewno macie też w domu 

słomkę. Teraz wystarczy, że do woreczka włożycie słomkę i będziecie dmuchać. Udało Wam 

się ugasić pożar? 

Inspiracja tutaj: 

https://i.pinimg.com/originals/3c/10/e4/3c10e4b81e83aef88d108cd0dd967c5c.jpg 

 

9. Niestety nie można pojechać na wycieczkę, ale można zwiedzać on-line      . Zapraszam Was do 

zwiedzenia Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach: 

https://www.youtube.com/watch?v=_2A8_LlitPo&feature=youtu.be 

 

10. Praca plastyczna „Strażacy” 

Spróbujcie narysować strażaka gaszącego pożar, może uda Wam się także narysować 

wóz strażacki?  

 

Inspirację na zrobienie ciekawej pracy plastycznej znajdziecie np. tutaj: 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zawody-ludzi/1237-strazacy 

Zamiast farbek i bibuły  możecie użyć kredek oczywiście      . 

 

A tutaj np. znajdziecie kolorowankę ze strażakiem: 

https://www.e-kolorowanki.eu/zawody/strazak-bajkowa-kolorowanka/ 

 

11. Na zakończenie zamieńcie się znowu w samoloty i wróćcie do Waszych domów.     

12. Tutaj możecie znaleźć dużo innych ciekawych zabaw na Dzień Strażaka: 

https://www.dzieckiembadz.pl/2017/05/zabawy-na-dzien-strazaka.html 

 

 

Pozdrawiam Was serdecznie       

Beata Fulczyk 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/3c/10/e4/3c10e4b81e83aef88d108cd0dd967c5c.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_2A8_LlitPo&feature=youtu.be
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zawody-ludzi/1237-strazacy
https://www.e-kolorowanki.eu/zawody/strazak-bajkowa-kolorowanka/
https://www.dzieckiembadz.pl/2017/05/zabawy-na-dzien-strazaka.html

