
Zagadka wprowadzająca do tematu zajęć:

Kto dniem czy nocą, bardzo się trudzi,
gasi pożary i ratuje ludzi? 

Pobawcie się w strażaków:
Zabawa Strażacy

Obejrzyj z Rodzicem filmik edukacyjny

Poznajemy pracę strażaków

Odpowiedz na pytania:
- Czym zajmują się strażacy?
- Jak nazywa się miejsce, w którym pracują strażacy?
- Jak nazywa się budynek w którym pracują strażacy?
- Do czego służy rura, po której w remizie zjeżdżają strażacy?
- Jakiego sprzętu w swojej pracy używają strażacy?

Pojazd uprzywilejowany - zabawa ruchowa do piosenki.

Wyjaśnijcie pojęcie "pojazdy uprzywilejowane". Jak nazywa się pojazd, którym jeżdżą strażacy?

Rodzic może  stworzyć dziecku ścieżkę sensoryczną, po której strażak (dziecko) może wyobrażonym 
wozem strażackim przejeżdżać stopami (bez butów). Najprostsza to: koc, ręcznik, folia bąbelkowa, 
wycieraczka (można dokładać inne dostępne faktury).
Jeśli dziecko ma strój strażaka, niech się w niego przebierze.
Odtwórzcie piosenkę, podczas której dziecko maszeruje po całym pokoju.
Na pauzę w piosence, Rodzic krzyczy numer alarmowy na straż pożarną: 998, a dziecko naśladuje 
sygnał pojazdu: i-o; e-o; e-u i przechodzi przez ścieżkę sensoryczną.

Zabawę powtarzamy kilka razy w trakcie trwania piosenki

Strażak

https://youtu.be/BKAw3y1HKuE
https://youtu.be/1XeTVLcZ0Is
https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,strazak,19138142


Pod jaki numer dzwonimy, aby wezwać straż pożarną? 

Przećwiczcie umiejętność telefonicznego wzywania służb ratunkowych.

Rodzic wciela się w rolę dyspozytora, który odbierze telefon od dzwoniącego dziecka z informacją o 
zdarzeniu. 
W tym celu wręczcie dziecku zabawkowy lub nieużywany już przez Was telefon.
Zerkajcie, czy dziecko prawidłowo wybiera numer telefonu.
Jeśli tak, naśladujcie dźwięk dzwonienia po czym "odbierzcie" przychodzące połączenie na swoim 
telefonie (oczywiście na niby :) ).

Jako dyspozytor zapytaj się o:
- rodzaj zdarzenia - dz. informuje wybuchu pożaru w domu/ przewróconym drzewie na ulicy przy 
domu/ itp. (do dowolnego wyboru przez dziecko).
- adres zdarzenia - dz. podaje swój adres zamieszkania
- imię i nazwisko dzwoniącego - dz. podaje swoje imię i nazwisko
- numer telefonu - dz. podaje numer tel. do rodzica (jeśli go zna- jeśli nie, warto go nauczyć),



- przyjmij zgłoszenie i przekaż, że straż już jest w drodze,
- podziękuj za zgłoszenie i się rozłącz.

W kolejnej rundzie, można zamienić się rolami.

Po zabawie przekaż dziecku ważne informacje:
- Nigdy nie wolno dzwonić pod numery alarmowe dla zabawy, gdyż w tym czasie ktoś naprawdę może 
potrzebować pomocy!
- Po wybraniu numeru alarmowego należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się pani/pana.
- Na początku należy podać miejsce zaistniałej sytuacji, imię i nazwisko, na wypadek przerwania 
połączenia.
- Wykonuj polecenia dyspozytora i odpowiadaj na zadawane pytania.
- Nie rozłączaj się, dopóki dyspozytor nie powie, że to wszystko.
- Możesz zadzwonić pod numer alarmowy jeszcze raz, gdy sytuacja się pogarsza, a karetka jeszcze nie 
przyjechała.

Źródło: http://boberkowy-world.blogspot.com/2020/05/poznajemy-prace-strazaka-porpozycje.html

Na kolejnej stronie dla chętnych kolorowanka do wydruku

Zapraszamy Smerfiki na kolejne przedszkolne bajkowanie. Planujemy je w piątek
(19.06) o godzinie 10.00 z wykorzystaniem platformy Zoom. 

Chętnym Osobom, które prześlą e-mail na adres
smerfyprzedszkole2czaniec@gmail.comzostanie przesłany link z zaproszeniem.

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy.

http://boberkowy-world.blogspot.com/2020/05/poznajemy-prace-strazaka-porpozycje.html



