
11.II CZWARTEK 

Ostrożnie z ogniem 

CELE OGÓLNE: kształtowanie umiejętności rozumowania przyczynowo-

skutkowego, rozumienie zakazu zabawy ogniem; rozwijanie wrażliwości 

słuchowej , muzycznej podczas  osłuchania z piosenką.rozwijanie twórczej 

inwencji muzycznej;  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: obrazek – puzzle (niebezpieczne zabawy z 

ogniem), arkusz papieru,  KARTA PRACY 1 i 2 , kredki, duże szklane lub 

plastikowe naczynie (wazon,słoik), kolorowa bibuła, światełka na baterie, 

kartony, mazaki, pionki, kostki do gry. 

ZAJĘCIA 

 „Ostrożnie z ogniem” – zabawa dydaktyczna. 

R. drukuje obrazek niebezpieczne zabawy z ogniem. Tnie obrazek na puzzle. 

Dz. układa , przykleja na większą kartkę. Następnie dyskutują, czy zachowanie 

osób na obrazku jest właściwe, czy nie. Jeżeli nie – opowiadają, w jaki sposób 

powinny się zachować.  

 Do obejrzenia: film youtube „ Co zrobić w przypadku wystąpienia pożaru w 

domu lub w szkole?”  

KARTA PRACY nr 1- skreśl niebezpieczeństwo związane z ogniem. Możesz 

pokolorować obrazek. 

Zabawy muzyczne „Strażak”- youtube  dołączone na stronie  

Osłuchanie z piosenką  „Z popielnika na Wojtusia” –piosenka- youtube 

dołączony na stronie 

Z popielnika 

sł. i muz. tradycyjne 

Z popielnika na Wojtusia  

iskiereczka mruga  

Chodź opowiem ci bajeczkę,  

bajka będzie długa.  

 

Była sobie Baba Jaga,  

miała chatkę z masła.  

A w tej chatce same dziwy,  



cyt iskierka zgasła…  

Z popielnika na Wojtusia  

iskiereczka mruga  

Chodź opowiem ci bajeczkę,  

bajka będzie długa.  

 

Już Ci Wojtuś nie uwierzy 

Iskiereczko mała 

Chwilę błyśniesz, potem gaśniesz 

Oto bajka cała. 

 

R. wyjaśnia niezrozumiałe wyrazy (popielnik, dziwy). Podczas kolejnych 

osłuchań  Dz. może wystukiwać rytm kołysanki, na stole, na krześle, przy 

pomocy łyżki drewnianej itp. duże szklane lub 

Zabawa plastyczna „Lampion” - potrzebne : plastikowe naczynie (wazon, 

słoik), kolorowa bibuła, klej, światełka na baterie (np. lampki choinkowe) 

Duże szklane (albo plastikowe) naczynie obklejają kawałkami bibuły. Po 

skończonej pracy wkładają  do środka światełka na baterię. . Lampion gotowy. 

KARTA PRACY  nr 2.- dla starszych dzieci 

A dla chętnych dzieci i rodziców-  

 „Cztery żywioły” Konstruowanie gry planszowej.  Potrzebne  • kartony, 

mazaki, pionki, kostki do gry 

Dz. z R. tworzą grę planszową: rysują chodniczki, ustalają symbole 

wykorzystywane w grze oraz ich znaczenie,  

np.: słońce – idziesz do przodu o 3 pola;  

piorun – czekasz kolejkę; 

ognisko – cofasz się o 2 pola. 

Wspólna gra, przestrzegając ustalonych zasad.  

 

                                                                         Dobrej zabawy  

 


