
10.II. ŚRODA 

TEMAT: Ogień jest potrzebny 

CELE OGÓLNE: poznanie żywiołu ognia, zagrożeń i korzyści, które niesie; 

rozumienie zakazu zabawy zapałkami, kształtowanie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat;  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zapałki, zapalniczka, świeca, podgrzewacz, 

naczynie z wodą, Obrazki lub przedmioty: czajnik, węgiel drzewny, drewno 

kominkowe, pochodnia, świeca, lampion, świeczka zapachowa, kaloryfer, 

zdjęcia (pożar lasu, wysypiska śmieci, domu, poparzenie skóry), plastelina żółta, 

pomarańczowa i czerwona, balon, lampion, worek na śmieci, spinacze biurowe,. 

ZAJĘCIA 

 „Jaki jest ogień?” – zabawa badawcza. R. demonstruje  Dz. zapałki i 

zapalniczkę. Dz. podaje  nazwę, dzieli na sylaby, głoski.  

R. zawiera z Dz. umowę: zakaz zabawy zapałkami i zapalniczką. R. zapala 

świecę, Dz. obserwuje, powoli zbliża dłoń – wyczuwają ciepło. 

R. zadaje pytanie: Co nam daje ogień? Dz.  się wypowiadają  

R. wkłada świecę do podgrzewacza, na którym  Dz. ustawia naczynie z chłodną 

wodą (sprawdzają palcem). Zastanawia się, co się stanie z wodą – sprawdzają. 

R. zapala świecę, zasłania rolety – Dz. zauważa, że płomień świecy daje 

jasność.  

 „Ogień jest potrzebny” – wypowiedzi Dz. 

R. pokazuje  Dz. obrazki zamieszczone na stronie  

Dz. wypowiada  się, kiedy są one użyteczne: czajnik– gdy postawimy na kuchni 

i zagotujemy w nim wodę; węgiel drzewny – do rozpalenia grilla; drewno 

kominkowe – do wytworzenia ciepła w domu; pochodnia – do oświetlenia; 

świeczka urodzinowa – dekoracja na torcie; świeca, lampion, świeczka 

zapachowa – do oświetlenia, wytworzenia  nastroju; kaloryfer – do 

ogrzewania. Dz. powinno zauważyć, że same te przedmioty są mało użyteczne. 

Dopiero kiedy użyjemy ognia – dają nam pożytek, służą człowiekowi. 

 „Ogień może być groźny” – rozmowa kierowana na podstawie zdjęć.  



R. zwraca uwagę, że ogień to również groźny żywioł. Pomaga człowiekowi, ale 

też zagraża – może powodować wiele zniszczeń.  

Wspólne oglądanie zdjęć (zamieszczonych na stronie) Kiedy ogień zagraża 

człowiekowi? Wypowiedzi Dz. 

pożary lasów – niszczenie domu zwierząt; 

pożary domów – straty materialne;  

pożar wysypisk śmieci – zatrucie środowiska;  

poparzenia skóry – ból i cierpienie.  

 

Muzyczna gimnastyka  (dołączony film youtube) 

  

KARTA PRACY 1- dzieci starsze (zadania na dodawanie) 

KARTA PRACY 2 – dzieci młodsze (plastyczne, potrzebna plastelina) 

„Balon” – przeprowadzenie doświadczenia. Poznanie właściwości ciepłego i 

zimnego powietrza (podnoszenie się i opadanie). R. przygotowuje worek na 

śmieci, woreczek spożywczy  (najlepiej przezroczysty, niezbyt duży), 6 

spinaczy biurowych, świeczki. Doświadczenie należy wykonać z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa. R. wywija brzeg worka – balonu, na obwodzie przypina 

spinacze. Zapala kilka świeczek i trzyma nad nimi worek. Zadaje Dz. pytanie: 

Co się dzieje? Dz. udzielają różnych odpowiedzi, weryfikują je w trakcie 

eksperymentu. Obserwują, jak balon napełnia się powietrzem. (Zamiast worka 

można użyć papierowego lampionu). R. zadaje pytanie: Skąd wzięło się 

powietrze? Jakie jest powietrze? W toku dyskusji R wyjaśnia: Ciepłe powietrze 

jest lekkie, dlatego się unosi. Tak działają balon i lampion.  

 

                                                                                Miłego dnia  


