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TEMAT TYGODNIA:

ZABAWYW TEATR

PROPOZYCJE ZABAW, ZADAŃ

PONIEDZIAŁEK
04.05

Dzień Strażaka

Hej, Dzieciaki Odważniaki!

Na ogniste języki, kłęby dymu i siłę Odważniaka! Chcecie zdobyć odznakę
strażaka? Musicie wykonać moje rozkazy, Bo nie będę mówił dwa razy!
Niespodzianek mnóstwo przygotowałem. Trzeba będzie pogłówkować i troszeczkę
się pogimnastykować. No i oczywiście uśmiechu nie żałować! Kto chce zdobyć
bezcenną odznakę, niech pokaże swą odwagę! Jeśli o bezpieczeństwo dbasz, sprytu
i humoru odrobinę posiadasz. To pożegnaj przedszkolny ląd! Odjeżdżamy wozem
strażackim daleko stąd!

Ogniomistrz Bezpieczna Przygoda

1. By sprawdzić, czy właściwego wyboru dokonałem, strażacką musztrę
przygotowałem!
Klaśnij w dłonie!
Podskocz raz! Padnij!
Powstań tylko raz!
Dwa obroty!
Ruch rękami! i w gronie strażaków już witamy!

2. Słuchanie wiersza „Strażak Kuba”.

Kuba jest dzielnym strażakiem.
Zawsze chętnym do pomocy,
nikomu nigdy nie odmawia
czy to w dzień, czy nawet w nocy.
Zawsze pierwszy przy pożarze
i do ratowania ludzi.
Z kolegami strażakami
Kuba nigdy się nie nudzi.

Kiedy susza, kiedy powódź
i gdy mróz nie byle jaki



oraz inne złe żywioły
ludziom dają się we znaki-
wtedy Kuba wszystkich wspiera
i z pomocą szybko spieszy.
Pierwszy zawsze jest w szeregu
gdy o kłopotach innych słyszy.

Nawet kotka małej Zuzi
uratował dzielny Kuba.
„Dziękuję!” - krzyczy Zuzia,
gdy znalazła się jej zguba.
Kilka małych przedszkolaków
potrafi odnaleźć w lesie,
Gdy nieostrożne dzieci
od grupy oddaliły się.

Wiele chłopców już w przedszkolu
też strażakiem pragnie zostać.
Ale czy takim trudnym zadaniom
każdy potrafi sprostać?

Rozmowa na temat wiersza, omówienie: pracy strażaka, stroju; przypomnienie nr
alarmowego - ( załącznik 1)

3. „Strażak w akcji” - zabawa ruchowa. ( potrzebna skakanka - jeżeli jest
możliwość zachęcamy do przeprowadzenia zabawy na dworze)

Na podłodze leży skakanka „wąż strażacki”. Skakanki są zwinięte „ w ślimaka”.
Od tej pory dziecko zamienia się „w strażaka”.
Na hasło: pożar - dziecko podbiega do skakanki, rozwija ją i naśladuje gaszenie
pożaru;
Na hasło: dym - zwija skakankę w ślimaka, odkłada ją i czołga się po podłodze w
kierunku ściany;
Na hasło: zbiórka - jak najszybciej wstaje i ustawia się na baczność.

4. „Wąż pomocnik” - opowieść logopedyczna

Strażacki wąż spał sobie spokojnie głębokim snem ( język leży płasko na dnie
jamy ustnej).W pewnym momencie usłyszał sygnał alarmowy dobiegający z
remizy strażackiej ( dźwięki: ijo, ijo, ijo). Zaczął się wiercić ( przesuwamy
czubkiem języka po dolnych zębach), zaczął się kręcić ( przesuwamy czubkiem
języka po górnych zębach). Rozejrzał się dookoła ( czubkiem języka oblizujemy
usta). Syrena alarmowa z cichej (ciche dżwięki: ijo, ijo) stawała się coraz
głośniejsza (głośne dźwięki ijo, ijo, ijo), a strażacki wąż nie mógł się doczekać,
żeby zobaczyć, co dzieje się na zewnątrz ( przesuwanie językiem między
delikatnie zaciśniętymi zębami).Musiał jednak czekać na dzielną strażacką dłoń i
z nudów syczał niecierpliwie (dźwięk: ssssss). W końcu strażak wyjął węża, a on
zatańczył uradowany, gasząc płomienie (wysunięcie języka i swobodne
poruszanie nim w górę, w dół i na boki).



5.Dla chętnych – prezentacja multimedialna z zadaniami!
https://view.genial.ly/5ead26517b8ef50d76d20c7a/interactive-content-dzien-strazak
a?fbclid=IwAR3eD5V4-b1WN_vQYXM78XTuxN_PgRvv68PE28JaH2BNgqzC-H
LQZ48q9Ko

WTOREK
05.05

Dzień strażaka -
dzień II

1. Gimnastyka strażaków z krzesełkami

Uwaga! Osoba dorosła asekuruje dziecko podczas wykonywania przez nie
ćwiczeń!

 Siedzimy na krześle i wykonujemy rowerek: pod górę wolno, z górki szybko
 Siedząc na krześle, podnosimy nogi, chwilę przytrzymujemy i stawiamy na

podłodze
 Nożyce: Podnosimy obie nogi, wyciągamy do przodu i poruszamy w

przeciwstawnych kierunkach (od siebie i do siebie).
 Kładziemy się na krześle na brzuchu i wykonujemy ruchy pływackie.
 Chrząszcz: Kładziemy się na krześle plecami i machamy rękami i nogami
 Rakieta: stajemy na krześle, liczymy od 10 do 0 i zeskakujemy na start z

krzesła.
 Pełzamy pod krzesłem: w tył i w przód, na plecach albo brzuchu.
 Wspinamy się po krześle: do przodu albo do tyłu.
 Wykonujemy komendy, ustawiając się odpowiednio : „za, przed, na, pod, obok

krzesła”.

2. Rozwiązujemy zagadki

„Jest czerwony niczym rak, ma przed sobą prosty szlak.
Bo gdy głośny sygnał daje, stają auta i tramwaje.” ( wóz strażacki)

„Po drewnianych szczeblach, do góry się wspinasz.
Nie tylko w ogrodzie przyda się...” (drabina)

„Kto na to pytanie, prędko mi odpowie:
Co podczas pożaru, ma strażak na głowie?”( hełm )

„Strażak ma to za pasem. Przypomina wyglądem siekierkę.”(toporek)

3. Posłuchajcie piosenki o naszych dzielnych strażakach:

https://www.youtube.com/watch?v=jXF3Wba--Uo

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

4. Praca plastyczna „Wóz strażacki”, „Strażak”- według pomysłu dzieci. Można
również skorzystać z propozycji prac przedstawionych poniżej.

https://view.genial.ly/5ead26517b8ef50d76d20c7a/interactive-content-dzien-strazaka?fbclid=IwAR3eD5V4-b1WN_vQYXM78XTuxN_PgRvv68PE28JaH2BNgqzC-HLQZ48q9Ko
https://view.genial.ly/5ead26517b8ef50d76d20c7a/interactive-content-dzien-strazaka?fbclid=IwAR3eD5V4-b1WN_vQYXM78XTuxN_PgRvv68PE28JaH2BNgqzC-HLQZ48q9Ko
https://view.genial.ly/5ead26517b8ef50d76d20c7a/interactive-content-dzien-strazaka?fbclid=IwAR3eD5V4-b1WN_vQYXM78XTuxN_PgRvv68PE28JaH2BNgqzC-HLQZ48q9Ko
https://www.youtube.com/watch?v=jXF3Wba--Uo
https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM


Kochane dzieciaki pięknie wykonaliście zadania - zasługujecie na „odznakę
strażaka” - załącznik 2.

Na „wieczorynkę” proponujemy zobaczyć jeden z odcinków „STRAŻAK
SAM” .

ŚRODA
06.05

Po co komu teatr?

1. Zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo - ruchową „ Nie dotykaj
podłogi”. (potrzebna gazeta)

Zadaniem w tej zabawie jest poruszanie się po domu, nie dotykając przy tym
podłogi. W tym celu można skorzystać jedynie z dwóch kawałków gazety. Pierwszy
z nich kładzie się przed sobą i staje na nim. Następnie kładzie drugi, przechodzi na
niego, po czym podnosi poprzedni, czyli ten, z którego właśnie zszedł i przestawia
go znów przed siebie.W tę zabawę najlepiej bawić się z kimś urządzając wyścig.

2. Kochane dzieci posłuchajcie piosenki, a dowiecie się o czym dziś będziemy
rozmawiać :)
https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ - „Magiczne miejsce”

Świetnie - chodzi o TEATR :)

Nazywanie poszczególnych elementów teatru wspólnie z rodzicami

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ


Widownia, widzowie
3. Zabawa pantomimiczna „ Kim jestem?”

Rodzic albo dziecko bez użycia słów, za pomocą gestów przedstawia: przedmiot,
czynność, zwierzę. Zadaniem drugiej osoby jest podać prawidłową odpowiedź .

CZWARTEK
07.05

Teatr cieni

1. Poznawanie zjawiska powstawania cienia na podstawie krótkiego filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=RmoZYQNgRLM

Co to jest cień?
Czy cień zawsze jest widoczny? Kiedy go nie widzimy?
Co jest potrzebne do tego, że powstał cień?



2. Zabawy z cieniem

Dzieci umieszczają różne przedmioty na tle ściany, na którą pada światło lampy,
latarki i obserwują powstałe cienie. Poruszają przedmiotami, obserwują, jak zmienia
się wielkość cienia. Można również pobawić się w zgadywanki : Czyj to cień itp.

3. Zabawy z wykorzystaniem cienia na dworze
https://www.youtube.com/watch?v=weWjiEKXz-I

4. Zabawa ruchowa „Ja i mój cień”
Do zabawy potrzebujemy 2 osoby. Jedna osoba staję za drugą ( np. dziecko za
rodzicem). Osoba z tyłu naśladuje ruchy osoby ( cienia), która stoi z przodu.

5. Na dobranoc do wyboru :)
https://www.youtube.com/watch?v=HEuK3xj1uxk - Calineczka
https://www.youtube.com/watch?v=h1XmohJDSmQ - Trzy małe świnki

Kochani Rodzice, a może ktoś z was posiada jeszcze PROJEKTOR DO
OGLĄDANIA BAJEK? Zachęcamy do uruchomienia…!

PIĄTEK
08.05

Domowy pokaz
mody

1. Film edukacyjny - „ Jak powstaje spektakl”.
https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0

2. „Domowe przedstawienie”.

Kochane dzieci i rodzice!
Wiemy, że wasza kreatywność i wyobraźnia jest bardzo duża:) Zachęcamy was do
przygotowania (wspólnie z rodzeństwem, rodzicami) własnego przedstawienia lub
wykonania stroju według własnej inwencji!

Mile widziane zdjęcia, które z pewnością znajdą się w naszej KRONICE
PRZEDSZKOLNEJ!

https://www.youtube.com/watch?v=weWjiEKXz-I
https://www.youtube.com/watch?v=HEuK3xj1uxk
https://www.youtube.com/watch?v=h1XmohJDSmQ
https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0


Załącznik 1.

Załącznik 2.



PROPOZYCJE PRAC PLASTYCZNYCH

1. Potrzebne: czerwona farba, kartka, niebieska bibuła, mazaki, kredki

Na białej kartce odbijamy dłoń pomalowaną czerwoną farbą. Czarnym pisakiem
dorysowujemy wąż strażacki, na jego końcu przyklejamy paski niebieskiej bibuły
(woda). Na każdym odbitym palcu rysujemy kredkami głowy z kaskiem i ręce, które
trzymają wąż strażacki.

2. Potrzebne: kolorowe kartki, nakrętki ( np. do wykorzystania kół), postać
strażaka: wydrukowana, narysowana wg pomysłu:)



3. Potrzebne : farby

4. TEATRZYKI PALUSZKOWE
- pomysły: https://www.youtube.com/watch?v=E3QJaDOdJ7A

https://www.youtube.com/watch?v=E3QJaDOdJ7A


5. PACYNKI ZE SKARPETEK

Potrzebne: skarpetka, klej, włóczka, wyobraźnia :)

Potrzebne: drewniana lub plastikowa łyżka, kolorowe kartki, wstążki, włóczka,
mazaki



Potrzebne: rolki po papierze, kolorowe kartki, mazaki

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY :)


