
Propozycje aktywności – 04.04.2020 

 

Kochane przedszkolaki, Drodzy Rodzice, 

Dzisiaj „Międzynarodowy Dzień Strażaka” proponujemy więc zadania związane z tym 

zawodem , w którym pracują ludzie niosący pomoc innym. 

 

1. Opowiadanie- „Niezapomniane urodziny Wojtusia”- Justyna Niedbała 

W pewien piękny, wiosenny dzień Wojtuś obchodził swoje czwarte urodziny. Już od samego 

rana nie mógł się doczekać chwili, gdy jego dom będzie pełen gości i niespodzianek, które 

przygotowywali dla niego rodzice. Nawet słońce i wesołe zabawy siostry na podwórku nie 

zainteresowały go na tyle, żeby odejść od mamy, która wciąż krzątała się w kuchni, 

przygotowując wspaniały tort. Tylko na chwilę poszedł z tatą wieszać balony, którymi miał 

być udekorowany salon. Kiedy wszystko było gotowe i cały dom lśnił czystością, mały jubilat 

wrócił do kuchni zobaczyć, czy nie powinien w  czymś przypadkiem pomóc swojej mamie. Co 

prawda mamy tam nie było, ale za to na stole stał pyszny, czekoladowy tort w kształcie 

samochodu. Szczęśliwy Wojtuś uśmiechnął się, oglądając dzieło swojej mamy. Nagle jego 

uwagę przykuło małe pudełeczko. Znajdowało się wysoko nad kuchenką, jak zawsze. 

Chłopiec nigdy nie miał okazji zobaczyć go z bliska. Teraz było na wyciągnięcie dłoni. Zaczął 

wspinać się na palce, żeby zobaczyć, co to jest. Wtedy do kuchni weszła starsza siostra 

Wojtusia i krzyknęła: 

– Nie ruszaj tortu! Jeszcze troszkę musisz poczekać. 

– Wiem, wiem – powiedział Wojtuś. – Ja wcale nie ruszam tortu. 

– Zobacz, tu jest jakieś pudełeczko! Może to prezent dla mnie? – Uśmiechnął się Wojtuś, 

pokazując je siostrze. 

– Zostaw to! – nakazała stanowczo dziewczynka. – Zaraz wróci mama i na pewno będzie zła, 

że bawisz się w kuchni, a nie na podwórku. 

– Oj wiem, wiem. Ale chyba nic się nie stanie, jak sobie to pudełko obejrzę? 

– Dobrze ci radzę, odłóż to i chodź ze mną. Właśnie kończę budować zamek, pomożesz mi 

zrobić most – powiedziała Kasia, nalewając wodę do wiadra. 

Dziewczynka wyszła z  kuchni i  chociaż Wojtuś uwielbiał budować mosty i  wlewać wodę do 

korytka pod nimi, to w dalszym ciągu nie dawało mu spokoju malutkie pudełeczko leżące na 

stole. Rozejrzał się wokoło i kiedy zobaczył, że jest w kuchni zupełnie sam, wziął je do ręki i 



schował się za firanką, żeby nikt go nie widział. Gdy otworzył tajemnicze pudełko, na podłogę 

wysypało się mnóstwo malutkich patyczków, które kiedyś gdzieś już widział. 

Wtedy przypomniał sobie, że mama często ich używa w kuchni i nieraz tak ładnie się świecą… 

Chłopiec bardzo chciał, żeby i tym razem zaświeciły tak ładnie jak wtedy, kiedy mama trzyma 

je w ręce. Wziął jeden z patyczków i potarł nim o pudełko. Przez chwilę widział to śliczne 

światełko, ale nagle coś zapiekło go w palec, więc wyrzucił przed siebie resztkę zapałki. 

Upadła tuż pod zasłoną, która momentalnie zajęła się ogniem. 

– Mamo, mamo! – wołał przerażony Wojtuś, kiedy zobaczył, że zasłona się pali. 

Więcej już chłopiec niewiele pamięta, poza tym, że bardzo się bał. Mama dzwoniła po straż 

pożarną, a tata szybko wyprowadził wszystkich w bezpieczne miejsce przed domem. Straż 

pożarna przyjechała bardzo szybko i natychmiast opanowała sytuację. Co najważniejsze, nic 

nikomu się nie stało. Wojtuś już nigdy nie zapomni swoich czwartych urodzin. Nie zapomni 

też tego, że dzieciom nie wolno się bawić zapałkami.  

Pytania: 

1. Jaki przedmiot tak bardzo zaciekawił Wojtusia? 

2. Jakiej rady udzieliła Wojtkowi siostra? 

3. Dlaczego chłopiec nie posłuchał siostry? 

4. Co się stało, gdy Wojtek zaczął bawić się zapałkami? 

 

2. Strażackie rymowanki: 

• Gdy do ugaszenia ognia ktoś wzywa, wnet... przybywa. (karetka pogotowia, straż 

pożarna)  

• Pięknym czerwonym wozem mkną do pracy dzielni... (rybacy, strażacy)  

• Strażaków to ważna robota, nawet gdy z drzewa ściągnąć trzeba... (kota, ptaka)  

• Pamiętaj, by być z ogniem zawsze ostrożnym, bo często bywa niezwykle... (mroźny, 

groźny) 

• By być przyjacielem strażaka odważnego, nigdy się nie baw..., mój kolego 

(zabawkami, zapałkami)  

• Gdy pożar widoczny jest tak jak na dłoni, to… (na alarm szybko się dzwoni; to myślę 

sobie, że mnie nie dogoni). 

 

 

 



 

3. Wąż – pomocnik (Justyna Niedbała) – ćwiczenie języka  

Strażacki wąż spał sobie spokojnie głębokim snem (język leży płasko na dnie jamy 

ustnej). 

W  pewnym momencie usłyszał sygnał alarmowy dobiegający z remizy strażackiej (ijo, 

ijo, ijo). 

Zaczął się wiercić (przesuwamy czubkiem języka po dolnych zębach), 

 zaczął się kręcić (przesuwamy czubkiem języka po górnych zębach), 

rozejrzał się dookoła (czubkiem języka oblizujemy usta). 

 Syrena alarmowa z cichej (ijo, ijo, ijo – cicho) 

 stawała się coraz głośniejsza (ijo, ijo, ijo – głośno), a strażacki wąż nie mógł się 

doczekać,  

żeby zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz (przesuwamy język między delikatnie 

zaciśniętymi zębami). 

Musiał jednak czekać na dzielną strażacką dłoń i  z  nudów syczał niecierpliwie 

(sssssssss…).  

W  końcu strażak wyjął węża, a  on zatańczył uradowany, gasząc płomienie 

(wysunięcie języka i swobodne poruszanie nim w górę, w dół i na boki). 

4. Co warto wiedzieć o strażakach 

https://view.genial.ly/5ead26517b8ef50d76d20c7a/interactive-content-dzien-   

strazaka?fbclid=IwAR0xUFBlWG_fSqUdyo6hEAuiXS1MWBxl-

OyJr35kfScX0w5P9qkIT0bQ-_g 

 

5. Pożar (Władysław Broniewski) – zabawa paluszkowa  

Gwałtu, rety! Dom się pali! (rytmiczne klaskanie w otwarte dłonie) 

Już strażacy przyjechali. (szybkie przesunięcie prawą dłonią od ramienia po dłoń lewej 

ręki) 

Prędko wleźli po drabinie (naprzemienne układanie dłoni na dłoni w górę) 

i stanęli przy kominie. (wyciągnięcie obydwu rąk wysoko nad głowę) 

6. Zapoznanie z piosenką: Śpiewające Brzdące -112 Numer alarmowy – Piosenki dla 

dzieci. 

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

7. Wóz strażacki z pudełka po jajkach- praca plastyczno- techniczna 

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/woz-strazacki-z-kartonu 

 

8. Bezpieczeństwo dzieci – porady 
 https://www.straz.gov.pl/porady/dzieci 
 
 
Przypominamy także o korzystaniu z propozycji zamieszczanych na stronie Misiowej 
Mamy. Codziennie o 19 pojawiają się nowe aktywności na kolejny dzień. 
https://www.facebook.com/anetakone/ 

https://view.genial.ly/5ead26517b8ef50d76d20c7a/interactive-content-dzien-%20%20%20strazaka?fbclid=IwAR0xUFBlWG_fSqUdyo6hEAuiXS1MWBxl-OyJr35kfScX0w5P9qkIT0bQ-_g
https://view.genial.ly/5ead26517b8ef50d76d20c7a/interactive-content-dzien-%20%20%20strazaka?fbclid=IwAR0xUFBlWG_fSqUdyo6hEAuiXS1MWBxl-OyJr35kfScX0w5P9qkIT0bQ-_g
https://view.genial.ly/5ead26517b8ef50d76d20c7a/interactive-content-dzien-%20%20%20strazaka?fbclid=IwAR0xUFBlWG_fSqUdyo6hEAuiXS1MWBxl-OyJr35kfScX0w5P9qkIT0bQ-_g
https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw
https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/woz-strazacki-z-kartonu
https://www.straz.gov.pl/porady/dzieci
https://www.facebook.com/anetakone/


 
 
Zapraszamy na ciekawe spotkania z wrocławskiego ZOO, które można zobaczyć na 
Facebooku #domoweZOO. 
To cykl spotkań edukacyjnych, które odbywają się na żywo na profilu 
@wroclawskiezoo. Celem jest zainteresować zwierzętami odbiorców, głównie dzieci. 
Pracownicy zoo prezentują wybrane gatunki podchodząc do nich z kamerą jak 
najbliżej się da. Spotkania prowadzone są przez opiekuna zwierząt i edukatora, aby 
jak najciekawiej zaprezentować bohaterów. Każde spotkanie kończy się zadaniem 
domowym np. pracą plastyczną lub zagadką. Transmisje na żywo odbywają się dwa 
razy w tygodniu – środy i piątki, zawsze o godzinie 12:00 
https://www.facebook.com/wroclawskiezoo/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARAN0QP2uWxJV8sdSAaPsBykgmLdqu110jk576LIl_YetieSL1X8l6gi9Q850n25Y
58bkKTG2MXcfvBv 

 

 

 

 

 

 


