09.06.2020 Poznajemy pracę strażaka.
Kiedy podrosnę, będę strażakiem.
Mam hełm, siekierkę razem z bosakiem,
Wąż długi chwycę, aby w migokrutny pożar na zawsze znikł.

"Designed by upklyak / Freepik"

"Poznajemy pracę strażaka" - filmik edukacyjny
https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,strazak,19138142

Rozmowa nt obejrzanego filmu:
- 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?

"Designed by macrovector / Freepik"

wóz strażacki, drabina, wąż, hełm, toporek, bosak,
gaśnica, piła spalinowa, strój ochronny, aparat oddechowy

Co składa się na specjalne ubranie strażaka?

Pod 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,
- Swój numer telefonu.
Przećwiczcie umiejętność telefonicznego wzywania służb ratunkowych.
R. wciel 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.

"Wóz strażacki"- praca przestrzenna.
Wykonajcie wspólnie wóz strażacki z opakowania po jajkach.
https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/woz-strazacki-z-kartonu/

Warte obejrzenia:
- Co zrobić, gdy wybuchnie pożar w domu lub przedszkolu - bajka edukacyjna
(https://www.youtube.com/watch?v=OXKCeYIGGUs)
- Kicia Kocia poznaje strażaka - bajka (https://www.youtube.com/watch?v=u42rsaYzrO00)
- Strażak Tomek - piosenka (https://www.youtube.com/watch?v=DEscYD5fCGM)
- Strażacy bohaterzy - piosenka (https://www.youtube.com/watch?v=jXF3Wba--Uo)
PROPOZYCJE DODATKOWYCH AKTYWNOŚCI:
- Zabawy: Gasimy ogień i szukamy sprzętu strażackiego
(https://www.dzieckiembadz.pl/2017/05/zabawy-na-dzien-strazaka.html)
- Wóz strażacki - wyklejanka (https://lecibocian.pl/karty-pracy-dzien-strazaka-wyklejankadla-dzieci/)
- Kolorowanki (https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/dzienstrazaka/kolorowankids/)

Zabawy inspirowane http://boberkowy-world.blogspot.

