
Temat : „Poznajemy zawód strażaka”  

 

Dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują poznać różne ciekawe zawody. 

Spowoduje to, że ich wyobraźnia będzie prężnie działać i będą mogły 

wyobrażać siebie w przyszłości w różnych miejscach życia. Zostanie 

strażakiem lub strażaczką jest bez wątpienia jednym z najbardziej 

wymarzonych zajęć.  

1. Odgadywanie zagadek: 

 

„Nie smok żaden, nie ma pyska, 

dymem zionie, iskry ciska, w lesie 

pożre krzaki, drzewa,  

popiół potem wiatr rozwiewa” (pożar)  

 



,,Kto pracuje w hełmie, 

pnie się po drabinie,  

kiedy syczy ogień i gdy woda płynie?” (strażak) 

 

2. Czytamy dziecku wiersz W. Broniewskiego „Pożar”. 

 

           Gwałtu, rety! Dom się pali!                     

           Już strażacy przyjechali. 

      Prędko wleźli po drabinie 

      i stanęli przy kominie.  

      Polewają sikawkami 

      ogień, który jest pod nami. 



Dym i ogień bucha z dachu, 

      ale strażak nie zna strachu, 

      choć gorąco mu okropnie,  

      wszedł na górę, już jest w oknie 

      i ratuje dzieci z ognia, 

      Tak strażacy robią co dnia. 

 

3. Rozmowa na temat treści wiersza :  

 

- Co się paliło? 

- Co robili strażacy? 

- Kogo uratowali strażacy 

- Czy strażacy są odważni? 

- Czy każdy może zostać strażakiem? 

 

4. Pokazujemy dzieciom różne ilustracje przedstawiające pracę strażaka. 

Dzieci opowiadają co widzą na obrazkach: strażacy gaszą pożar domu; 

strażacy ratują ludzi z wypadku; strażacy zdejmują kota z drzewa; 

strażacy ratują powodzian ; strażacy usuwają z jezdni powalone drzewa 

itp.  

 



 

 
 

 

 



5. „Czego strażacy potrzebują w swojej pracy?” 

Omówienie ilustracji przedstawiających ubrania i sprzęty, którymi się 

on posługuje (wóz strażacki, drabina, wąż, hełm, toporek, bosak, 

gaśnica, piła spalinowa, strój ochronny, aparat oddechowy). 

Omówienie wyglądu i sposobu wykorzystania tych sprzętów.  

 

 



 
 

6.  Na jaki numer dzwonimy, aby wezwać straż pożarną? Dziecko wskazuje 

kartkę z numerem 998.  



 
 

7. Co trzeba powiedzieć dzwoniąc do straży pożarnej, aby zgłosić 

zdarzenie? Opowiedz historyjkę.  



 

          

           - Jakie zdarzenie zgłaszamy 



           - Dokładny adres zdarzenia, 

           - Swoje nazwisko i imię, 

           - Swój numer telefonu. 

    

8. Zabawa ruchowa ,, Gasimy pożar”. Na dywanie kładziemy dziecku 

gruby  sznur (jeżeli posiadamy), a dziecko trzymając koło (np. 

plastikowy talerzyk) naśladuje jazdę wozem strażackim oraz udaje 

odgłosy syreny strażackiej. Na hasło ,,pożar”- dziecko podnosi sznur i 

naśladuje gaszenie pożaru. 

 

9. Praca samodzielna. Dziecko otrzymuje karty pracy związane z pracą 

strażaka do samodzielnego wykonania lub z pomocą rodzica.  

 

 

 

 

     

 

 

 


