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ŚRODA  10.02 2021  

Temat: Historia ognia, czyli skąd wziął się ogień? 

CELE OGÓLNE:  poznanie właściwości ognia; rozwijanie koordynacji ruchowo-

wzrokowo-słuchowej; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i 

budowania wypowiedzi; wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas 

obcowania z ogniem 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  zapalniczka, zapalarka do gazu, zapałki, dwa duże 

kamienie (krzemienie), 3 podgrzewacze, litrowy słoik, mały słoik po dżemie,  

masa solna,  

Wiersz:  

O ogniu słów kilka… Marlena Szeląg  

Czy wy o tym wiecie, moi mali,  

że kiedyś ludzie ognia nie znali?  

Pewnego dnia potarli krzemienie, 

 pojawiły się iskry oraz płomienie.  

Od tego czasu palili ogniska,  

przy nich gotowali, grzali się z bliska, 

 ogniem straszyli leśną zwierzynę,  

ogień rozjaśniał w nocy jaskinię. 

 Dziś także ogień dla ludzi jest ważny, 

 do niego dostęp ma w końcu każdy.  

Na nim dziś mama zupę gotuje i drugie danie w mig naszykuje. 

To dzięki niemu w domu cieplutko, 

 i przy kominku usiąść milutko.  

Wam także uśmiechem maluje miny,  

gdy świeczki dmuchacie na urodziny.  

Dziś już nie trzeba trzeć dwóch krzemieni,  

dzisiaj zapałka w ogień się zmieni! 



R. zadaje pytania do wysłuchanego utworu: O czym opowiada wiersz? Jak pierwsi 

ludzie wzniecali ogień? (tutaj R. powinien zademonstrować, jak się pociera kamieniem 

o kamień) Jak dziś ludzie rozpalają ogień? (tu R. pokazuje nie tylko zapałki, ale i 

zapalniczkę czy zapalarkę do gazu, rozmawia z dziećmi o tym, dlaczego nie wolno się 

bawić ogniem) Do czego kiedyś służył ludziom ogień? Do czego służy dzisiaj?  - 

można wykorzysta 

 

• „Gdzie najszybciej zgaśnie ogień?” – zabawa badawcza, eksperyment. 

Eksperyment wykonuje R., który musi uświadomić Dz., aby nie zbliżały się do 

zapalonych świeczek, bo można się poparzyć. Następnie rozstawia trzy 

podgrzewacze i zapala ich knoty. Na jeden z nich nakłada co najmniej litrowy 

szklany słoik, a na drugi niewielki słoiczek po dżemie. Dz. obserwuje 

eksperyment. Po zakończeniu zabawy badawczej R. pyta dzieci, co się wydarzyło i 

jak myślą, dlaczego pierwszy zgasł podgrzewacz w małym słoiku, potem w dużym 

słoiku, a podgrzewacz bez słoika wciąż się pali (brak dostępu tlenu powoduje, że 

ogień gaśnie – w małym słoiku ogień zgasł najszybciej, ponieważ było w nim 

najmniej tlenu do wykorzystania). • 3 podgrzewacze, litrowy słoik, mały słoik po 

dżemie, zapałki 

• Prymitywne naczynia ludzi pierwotnych - lepienie z masy solnej różnych naczyń, 

które mogłyby przydać się prehistorycznym ludziom  po wyschnięciu dzieci mogą 

pomalować swoje naczynia. 

 


