
Scenariusz zajęd w kasie I „Jak Wojtek został strażakiem” 

 

Temat dnia: Omawianie lektury „Jak Wojtek został strażakiem”. 

 

Treści działao: wypowiedzi dzieci na temat pracy strażaków. Wzbogacenie słownictwa związanego  

z pracą strażaka. Omawianie lektury. Wyróżnianie miejsca akcji i postaci. Opowiadanie i ocena 

bohaterskiego czynu Wojtka. 

 

Cele operacyjne:  

 

W wyniku uczestnictwa w zajęciach uczeo: 

- przyswoił treśd lektury „Jak Wojtek został strażakiem”  

- wdrożył się do dłuższych wypowiedzi na temat postępowania bohatera 

-potrafi wymienid postacie w utworze literackim 

-potrafi ustalid kolejnośd zdarzeo w utworze 

-zna pracę strażaka 

-zna zabawę ruchową „Pracujemy jak strażacy” 

 

Metody: 

 

Słowna: rozmowa z dziedmi , objaśnienia nauczyciela, praca z lekturą. 

Oglądowa: pokaz . 

Czynna: aktywizująca- burza mózgów, elementy dramy, wypełnianie kart pracy, rozwiązywanie zadao 

na monitorze interaktywnym, zabawy ruchowe. 

 

Przebieg zajęd: 

 

1. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu o pracy strażaków  

- na czym polega praca strażaków ? 

- kiedy należy wezwad straż pożarną ? 

-jaki jest numer alarmowy straży pożarnej ?  

      2.     Zapoznanie z numerami alarmowymi. 



      3.     Gimnastyka oka i języka: Czytanie sylab na chmurkach tego samego koloru tak , aby powstały  

               wyrazy . Wypowiedzi na temat pojazdów używanych przez służby ratunkowe.  

1. Omawianie lektury Cz. Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem”. 

2. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat wysłuchanej lektury. 

- Gdzie toczy się akcja utworu? 

- Czym zajmują się strażacy ? 

-Co strażacy robią w czasie wolnym ? 

-Kto jest komendantem ochotniczej straży pożarnej w Kozich Różkach? 

-Kto chciał zostad strażakiem i o czym marzył ? 

- Co wywołało pożar? 

-Jakie znacie inne przyczyny powstawania pożarów ? ( wypalanie trwa, spalanie śmieci, 

palenie ogniska w lesie, wyrzucanych szklanych przedmiotów itp. ) 

- Kto uratował małego Henia ? 

-Co dalej zrobił Wojtek ? 

-Jak nagrodzono odwagę Wojtka ? 

      6.    Ćwiczenia w kształtnym pisaniu wyrazów i zdao. 

              - Opisywanie kolejności zdarzeo w zeszycie. 

     7.     Praca z monitorem interaktywnym . 

 -Zaznaczania właściwych odpowiedzi . 

 - Przeczytaj i uzupełnij. 

 - Podziel wyrazy na nazwy czynności i rzeczy. 

 - Uporządkuj zdania. 

 - Ułóż wyrazy z liter. 

 -Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej. 

 -Ułóż puzzle. 

 -Co potrzebne jest strażakowi do pracy ? 

    8.     Zabawa ruchowa „Pracujemy jak strażacy” . 

 Wiadro jedno , wiadro drugie  

 ogieo zgaśnie wnet . 

 Tu się liczą wszystkie ręce,  

 każdy pomóc chce.  

 Wodę w ogieo chluśniesz szybko, 



 siłę jeszcze masz. 

 Żeby pomóc, zrobisz wszystko. 

 Wiwat nasza straż. 

  9.       Podsumowanie zajęd. Ocena za zaangażowanie dzieci. 

 10.     Wspólna zabawa tematyczna zabawkami przyniesionymi przez dzieci ( samochody strażackie,          

samoloty, klocki, czapki strażackie). 

 


