
ŚWIĘTO STRAŻAKÓW 

Kochane Krasnalki, jak już pewnie wiecie jest kolejny miesiąc, który 

nazywamy majem. Tematem bieżącego tygodnia będzie Moje miasto – moja 

Ojczyzna. Ale teraz przybliżę Wam wiadomości na temat dzisiejszych 

„solenizantów”, a są nimi strażacy. 4 maja przypada święto strażaków i ich 

patrona świętego Floriana  

1. Rozgrzewka strażaków  
Klaśnij w dłonie! 

 Podskocz raz! 

Padnij!  

Powstań ! 

Dwa obroty!  

Ruch rękami! 

i w gronie strażaków już witamy! 

 

2. Kto to jest strażak - 

dziecko słucha wiersza 

Strażacy /autor nieznany/  

Bije dzwon na alarm, 

już śpieszą strażacy. 

Czasem w nocy – ze snu, 

czasem w dzień – do pracy. 

Śpieszą na ratunek: 

tam płonie zagroda! 

Gra trąbka – a czerwień 

lśni na samochodach. 

Pierwsi na miejscu, 

choćby szmat był drogi. 

Pryska woda z węża, 

syczy żar i ogień. 

Gaśnie groźny pożar, 

dym ku niebu pnie się. 

Dzielna straż pożarna 

ludziom pomoc niesie. 

 

  



3. Co robi strażak 

Oglądanie  ilustracji przedstawiających pracę strażaka. Dziecko opowiada co widzi 

na obrazkach: strażacy gaszą pożar domu; strażacy ratują ludzi z wypadku; strażacy 

zdejmują kota z drzewa; strażacy ratują powodzian; strażacy zimą ratują ludzi, 

którzy wpadli do przerębli itp.. 

 

 



 

 

 

 



 

Strażacy poruszają się wozami strażackimi, kiedy jadą na sygnale 

są pojazdami uprzywilejowanymi. 

 

 

 

4. Zagadki o strażaku – doskonalenie syntezy i analizy słuchowej. 

Rodzic zadaje zagadki (dzieli wyrazy na sylaby), a dzieci wskazują odpowiedni 

obrazek 

(np. li-na, bo-sak, gaś-ni-ca; dra-bi-na; to-po-rek). Następnie dzieci mogą 

spróbować zadawać zagadki, wybierając jakiś obrazek i dzieląc nazwę na sylaby. 



 
 

 

5 Strażackie rymowanki-zgadywanki: 

Twoja główka nie makówka, wszystko wie 

i na strażackie zagadki szybko odpowie! 

Gdy do ugaszenia ognia ktoś wzywa, 

wnet... przybywa. (karetka pogotowia, straż pożarna) 

Pięknym czerwonym wozem 

mkną do pracy dzielni... (rybacy, strażacy) 

Strażaków to ważna robota, 

nawet gdy z drzewa ściągnąć trzeba... (kota, ptaka)* 

Pamiętaj, by być z ogniem zawsze ostrożnym, 

bo często bywa niezwykle... (mroźny, groźny)* 

By być przyjacielem strażaka odważnego, 

nigdy się nie baw..., mój kolego (zabawkami, zapałkami) 

Gdy pożar widoczny jest tak jak na dłoni, 

to… (na alarm szybko się dzwoni; to myślę sobie, że mnie nie dogoni).  

 

 



6. Zając Tup wzywa straż pożarną – zabawa parateatralna kształtująca 

umiejętność zgłoszenia pożaru przez telefon. 

Rodzic odgrywa scenkę z wykorzystaniem pacynki zająca Tupa (może być inna) – 

nawiązuje z nim dialog, wcielając się w rolę dyżurnego straży pożarnej, który 

odbiera od Tupa zgłoszenie o pożarze. Propozycja dialogu: 
Tup: Pomocy! W moim domku się pali! 
Rodzic: Spokojnie, proszę powiedzieć, gdzie się pali, 
Tup: W moim domku, przy ul. Długiej. 
Rodzic: A jaki jest numer domu, pamiętasz? 

Tup: Nie pamiętam, ale to jest zielony domek – tylko jeden domek jest zielony na 

tej ulicy. Tak mi mówiła mamusia. 
Rodzic: Jesteś w bezpiecznym miejscu? Z daleka od ognia? 
Tup: Tak, jestem na korytarzu, a w kuchni jest bardzo gorąco, pali się szafka. Ja 

chciałem tylko włączyć czajnik i wybuchło… 
Rodzic: Spokojnie, za chwilę przyjadą strażacy i ugaszą pożar. A teraz powiedz, 

jak się nazywasz? 
Tup: Jestem Tup i bardzo się boję. 
Rodzic: Słyszysz dźwięk syreny? Wóz strażacki jest już niedaleko. 

 

 Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem o: 

Na jaki numer dzwonimy, aby wezwać straż pożarną? 

Co trzeba powiedzieć dzwoniąc do straży pożarnej, aby zgłosić zdarzenie? 

- Jakie zdarzenie zgłaszamy, 

- Dokładny adres zdarzenia, 

- Swoje nazwisko i imię 

 

 

7. Zapamiętaj!!! 
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8. Strażak – piosenki dla dzieci 

https://youtu.be/1XeTVLcZ0Is 

 https://youtu.be/jXF3Wba--Uo 

 Strażak - nauka piosenki Tekst, muzyka - Tomasz Świder, Katarzyna Godzisz 
Gdy się pożar gdzieś rozpali, 
strażak dzielny nas ocali. 
Kiedy powódź nas dosięgnie, 
na ratunek on przybędzie. 
I jak wiatr połamię drzewa, 
strażak wie, co robić trzeba. 
To bohater jest najlepszy, 
do pomocy zawsze pierwszy. 
  
Chucha, bucha ogień, 
strażak z nim poradzi sobie. 
Chucha, bucha ogień, 
strażak z nim poradzi sobie. 
  

9. Wykonaj samochód strażacki 

Z pudła i innych dostępnym materiałów możesz wykonać samochód strażacki. 

Poniższy wzór niech Cię zainspiruje do tworzenia. 

https://youtu.be/1XeTVLcZ0Is
https://youtu.be/jXF3Wba--Uo


 

 

 

Dla chętnych kolorowanki  



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


