
Witajcie Krasnoludki ! 

PIĄTEK 12.02 2021  

Temat: Gdzie jest ogień? 

CELE OGÓLNE:  umiejętność postępowania w styczności z ogniem; nauka rozpoznawania niebezpieczeństwa; 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: • woreczki z ryżem lub z kaszą, plik z zabawa link YT,  

• „Przenosimy wodę” – ćwiczenie wyprostne i zwinności. Dz. maszeruje w różnych kierunkach z woreczkiem ryżu 

lub kaszy na głowie. Co chwilę siada skrzyżnie, zrzuca woreczek na podłogę. Nakłada go ponownie, wstaje i idzie 

dalej. Woreczek może spaść z głowy tylko wtedy, gdy dziecko siedzi.  

 
• „Fajny pożar” – rozmowa o niebezpiecznych sytuacjach i sposobach ich uniknięcia na podstawie opowiadania, 

utrwalenie numeru  alarmowego 112. Fajny pożar Grzegorz Kasdepke 

 

 Dominik doskonale wiedział, że babcia nie będzie zachwycona, widząc go z zapalniczką w ręku, na wszelki 

wypadek ukrył się między kaloryferem a firanką. – Hau! – zaprotestował Junior. – Cicho! Junior podkulił ogonek i 

zerknął z nadzieją w stronę kuchni. Niestety, babcia nie nadchodziła. Wszystko wskazywało na to, że wykład pod 

tytułem „Ogień a bezpieczeństwo” rozpocznie się o wyznaczonym przez Dominika czasie. – To jest zapalniczka! – 

powiedział Dominik, robiąc dokładnie takie same miny jak pewien profesor z telewizji. – Nieostrożne 

posługiwanie się zapalniczką może wywołać pożar! – Hau! – zaszczekał ostrzegawczo Junior. Ale Dominik 

uspokoił go gestem, odłożył zapalniczkę i sięgnął po zapałki. – Zapałki już kiedyś widziałeś... Junior na 

wspomnienie oparzonego noska zaskomlał cicho. – Tak, można się nimi oparzyć – potwierdził Dominik. – Ale to 

nie wszystko. Płonąca zapałka może połamać się, upaść na dywan i... wiadomo co dalej, prawda? – Hau – 

potwierdził zrezygnowany Junior. – Albo zdmuchujemy taką zapałkę, wrzucamy do kosza na śmieci, a ona wcale 

nie jest do końca zgaszona, jeszcze się żarzy, no i co wtedy? Junior zawył wniebogłosy. 

 

 R. prosi Dz, aby przypomniało, o jakich niebezpiecznych sytuacjach opowiadał Dominik swojemu psu Juniorowi. 

Uświadamia mu, jaki może być finał tych sytuacji. Podkreśla stanowczo, że dzieci nie powinny nigdy bawić się 

zapałkami, zapalniczkami i innymi przedmiotami, które mogą doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń, takich 

jak pożar. Omawia z Dz., co trzeba zrobić w każdej z opisanych powyżej sytuacji. Na zakończenie rozmowy  

wyliczanka na temat nr alarmowego 112 

 

Numer 112 Jedne usta. Jeden nos. Dwoje oczu  

       R. pokazuje jeszcze raz na elementy twarzy i zachęca dzieci do powtórzenia i wskazywania: 1 (wskazuje usta), 1 

(wskazuje nos), 2 (wskazuje oczy). 

 

• Strażak zabawa muzyczna w podskokach – link YT  

 

 

 

 

Spokojnego weekendu        


