
Krąg tematyczny: Kiedy będę duży... 

Scenariusz zajęć: A może zostanę strażakiem? 

Data: 06.05.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– budowanie wiedzy na temat zawodów, między innymi: lekarza, policjanta, strażaka, 

piosenkarki 

– kształtowanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań 

– kształcenie poprawnej wymowy, wzbogacanie słownika 

– zapoznanie i utrwalanie numeru alarmowego 

– rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w trakcie zabaw i ćwiczeń ruchowych i 

naśladowczych 

– doskonalenie sprawności manualnej 

 

 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Zaczynamy zabawą ruchową z rymowanką „Gimnastyka”. I.5 

Dzieci, ustawione twarzą do rodzica, wykonuje ćwiczenia zgodnie z rymowanką: Gimnastyka 

Co dzień rano nasza mama   

z hukiem okno nam otwiera   

i okrzykiem budzi wszystkich:   

– Gimnastyka będzie teraz! (marsz w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami) 

 

Rączki w górę i na boki, 

trzy przysiady, dwa podskoki, 

wdech i wydech, cztery skłony 

i pajacyk roztańczony. (ćwiczenia zgodnie z treścią rymowanki) 

 

Jeszcze uśmiech do słoneczka 

i poranna szklanka mleczka. (dziecko uśmiecha się do rodzica i naśladuje gest picia ze szklanki)  

 

Potem wszyscy przez dzień cały 

humor mają doskonały. (dziecko macha do rodzica, uśmiechając się szeroko)  

 
Anna Mikita Źródło: A. Mikita, „Gimnastyka” [w:] A. Mikita, „Różne sposoby na wredne choroby”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2012, s. 6 

 

2. Utrwalenie zabawy integracyjnej „Jak się dzisiaj czujesz?”. I.5; II.1, II.4 

Rodzic zaprasza dziecko na dywan, wydaje hasła: 

– czy dzisiaj jesteś wyspany/a, dziecko skacze do góry jak piłeczka; 

– czy dzisiaj jesteś zmęczony/a, dziecko staje na jednej nodze; 

– czy dzisiaj zjadłeś/aś całe śniadanie, dziecko kręci się dookoła; 

– czy dzisiaj jest smutny/a, dziecko głaszcze się po głowie. 

 

3. Zajęcia główne: „Strażak” – uważne słuchanie wiersza , przeprowadzenie rozmowy na 

temat pracy strażaka; przypomnienie numeru alarmowego i sposobu na zapamiętanie go 



(przypomnienie zajęć z dnia poprzedniego); oglądanie zdjęć strażaka, wozu strażackiego 

oraz gaśnicy, rękawic ochronnych. III.7; IV.20 

 

 

Strażak 

Kiedy pożar gdzieś wybucha, 

Trzeba wezwać tego zucha, 

Który został przeszkolony, 

Jak ma ogień być gaszony. 

 

A to nie jest łatwa sprawa, 

Z ogniem przecież nie zabawa. 

Strażak, choć zabezpieczony, 

Sam też bywa osmolony. 

 

Gdy zaś się nie pali wcale, 

Także pędzi na sygnale. 

Czy wypadek, czy zalanie, 

Wnet na miejscu strażak stanie. 

 
Piotr Felicjan Nalepa Źródło: P. F. Nalepa, „Aktorka” [w:] P. F. Nalepa, „Kim będę w przyszłości?”, Printex, Białystok 2013, s. 44 

 

Środki dydaktyczne: zdjęcia do pobrania w pliku. 

 

4. „Prawda czy fałsz?” – zabawa edukacyjna. III.8; z.7 

Rodzic zaprasza dziecko na dywan, następnie przedstawia fałszywe lub prawdziwe zdania. 

Zadaniem dziecka jest podnieść rękę, gdy wypowiadane zdanie jest prawdziwe. Przykładowe 

zdania: 

Dzieci mogą same ugotować obiad na kuchence. 

Dzieci nie mogą używać samodzielnie kuchenki gazowej. 

Wolno rozpalać ognisko w lesie.   

Nie wolno zostawiać zapalonych świeczek w mieszkaniu. 

Numer alarmowy do straży pożarnej to 112. 

Strażak ratuje nam życie. 

 

5. „Na drabinę” – zabawa ruchowo-słuchowa.  I.5 

Dziecko maszeruje po dywanie w rytmie przygrywającym przez rodzica na plastikowej butelce. 

Na hasło: Na drabinę! zatrzymuje się i naśladuje na czworakach wchodzenie po drabinie 

strażackiej, a następnie schodzenie. Zabawę powtarzamy. 

Środki dydaktyczne: plastikowa butelka. 

 

6. Nauka piosenki „Do lekarza”. IV.7 

 

„Do lekarza” 

1.  Gdy boli ucho i 

w gardle sucho, 

wtedy się zdarza 

iść do lekarza:      

 

Ref.: O j, oj, oj, panie doktorze, 

Oj, oj, oj, niech pan pomoże! 

Pan lekarstwa wszystkie zna 

i wyleczy mnie raz – dwa! 



 

2. Kiedy pechowo 

uderzę głową 

albo kolanem 

o twardą ścianę: 

 

Ref.: Oj, oj, oj, panie doktorze… 

 

Środki dydaktyczne: Piosenka do pobrania w pliku. 

 

7. Praca plastyczna „Wóz strażacki” -  narysuj drabinę i koła palcem maczanym w czarnej 

farbie.  I.7 

Środki dydaktyczne: karta pracy do pobrania w pliku. 


