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1. Kim zostanę – osłuchanie z piosenką; zabawy przy melodii piosenki. 

(piosenka w załączniku) 

 

 Zabawa ruchowa:  

Dzieci poruszają się w rytmie melodii zwrotki; przy melodii refrenu zatrzymują się, kucają, a 

następnie wolno podnoszą się do góry, tak, by na słowo KOMINIARZEM stanąć wysoko na 

palcach, z rękami podniesionymi do góry. 

 Zabawa słuchowa: 

Po wysłuchaniu piosenki dziecko odpowiada na pytania: 

Kim chce być Agatka? 

Kim chce zostać Mateusz? 

Kim postanowił zostać Mikołaj? 

Co słychać na początku słów: astronauta, Agata, strażak? 

 Zabawa rytmiczna: 

Dzieci wystukują rytm pierwszej zwrotki i refrenu otwartą dłonią ręki wiodącej np. o 

kolana/podłogę; a drugiej zwrotki i refrenu- drugą ręką; trzeciej zwrotki i refrenu- ponownie 

ręką wiodącą. 

 Zabawa ilustracyjna: 

Przy piosence dzieci ilustrują ruchem w dowolny sposób zawody, o których jest mowa w 

piosence. 

 

2. Praca z Kartami Pracy cz.2., nr 27 – rozpoznawanie takich samych 

kształtów; numery alarmowe. 

 

3. „Na pomoc” – zabawa tematyczna.  

Oglądanie filmu edukacyjnego. Nauka właściweg sposobu wzywania pomocy w 

wypadku zagrożenia. 



 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=kzMubL2dHAk&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=d1LxxkOOK44 

Dzieci układają z cyfr numer 112 według poniższego wzoru, następnie próbują 

wystukać ten numer na klawiaturze telefonu. 

112 
 

Cyfry do wydrukowania i wycięcia: 

5 2 1 1 

6 1 3 2 

8 6 1 4 

1 8 4 2 

3 9 1 3 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=kzMubL2dHAk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=d1LxxkOOK44


 

 

 

Dziecko podejmuję próbę rozmowy przez swój zabawkowy telefon z 

dyspozytorem (z pomocą rodzica): 

 Przedstawia się 

 Mówi, co się stało (np. widzi pożar, osobę leżącą na chodniku itp.) 

 Podaje adres pod, którym się znajduje 

Posłuchajcie piosenek ułatwiających zapamiętanie numerów alarmowych: 

Numer alarmowy 112 https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw 

Halo, Panie Policjancie https://www.youtube.com/watch?v=2sk-r_j0vGc 

Pali się https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM 

Karetka pogotowia https://www.youtube.com/watch?v=vJFykFWgWsw 

https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw
https://www.youtube.com/watch?v=2sk-r_j0vGc
https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM
https://www.youtube.com/watch?v=vJFykFWgWsw


 

 

4. „Strażak” – masażyk z mamą lub tatą. 

Autor: Beata Gawrońska  

Strażak ognia się nie boi, 

 

 

Na drabinie prosto stoi. 

 

 

Ani trochę nie grymasi, 

Tylko pożar dzielnie gasi. 

Rysowania dwóch pionowych linii po 

obu stronach kręgosłupa 

 

Rysowanie linii poziomych od góry do 

dołu 

 

Masowanie ruchami kolistymi od 

kręgosłupa płaską dłonią całych 

pleców 

 

5.  Strażak zabawa w podskokach. 

https://www.youtube.com/watch?v=BKAw3y1HKuE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BKAw3y1HKuE

