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Wstęp



Państwowa  Straż  Pożarna  realizuje  wiele  zadań,  w tym,  m.in.  prowadzi  działania
związane z zapobieganiem pożarom. Szeroko pojęta działalność zapobiegawcza prowadzona
jest zarówno wśród dorosłych jak i dzieci. Edukacja dziecka to fundament, na którym opiera
się dalsze kształcenie i wychowanie. 

Szanowny  Nauczycielu!  Oddajemy  w  Twoje  ręce  podręcznik,  który  pomoże
w  przeprowadzeniu  ciekawych  zajęć  upowszechniających  bezpieczne  zachowania
w sytuacjach niebezpiecznych.  Podręcznik  zawiera opowiadania edukacyjne o przygodach
Ognika  –  postaci  stworzonej  na  potrzeby  działań  edukacyjnych,  informacje  niezbędne
nauczycielowi do przygotowania się do zajęć oraz karty ćwiczeń dla dzieci, które pozwolą
im na przyswojenie  wiedzy.  Opowiadania  poruszają  tematy dotyczące  zagrożeń z  którymi
mogą się  spotkać dzieci  w codziennym życiu oraz wspomagają proces nabywania wiedzy
o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi. 

Dołożyliśmy starań by informacje te przekazać w sposób przystępny i uporządkowany
– tak by łatwo zapadały w pamięć. Dzieci poznając zasady bezpiecznych zachowań, stają się
bezpieczne w swoim domu, w szkole i na ulicy.
 

Zalecamy,  by  przed  przystąpieniem  do  prowadzenia  lekcji  nauczyciel  uzupełnił
wiedzę  na  temat  zawarty  w  opowiadaniu.  Niezbędne  informacje  zamieszczone
są w podręczniku  jako  Ważne informacje  dla nauczyciela.  Nauczyciel  powinien  rozpocząć
lekcję  od  usadzenia  dzieci  w  kręgu,  na  krzesełkach,  poduszkach  lub  kocykach.  Zapewni
mu to dobry  kontakt  z  uczniami  oraz  właściwy odbiór  przekazywanych  treści.  Następnie
zapoznaje  uczniów  z  treścią  opowiadania,  czytając  je  głośno  i  wyraźnie.  Po  odczytaniu
opowiadania  nauczyciel  rozmawia  z  dziećmi  na  temat  zawarty  w opowiadaniu  i  zadaje
im pytania. 

Po  omówieniu  tematu  proponujemy  utrwalenie  wiedzy  przy  pomocy dołączonych
do podręcznika  kart  ćwiczeń.  Mogą  one  być  wybrane  przez  nauczyciela,  który  znając
możliwości  dzieci  decyduje  o stopniu  trudności  zajęć.  Jasno  sformułowane  polecenia
zachęcają do wykonania zadań. 

Ważnym elementem zajęć są gry i zabawy ruchowe, zaproponowane w podręczniku.
Zachęcamy nauczycieli do korzystania także z innych, znanych im zabaw, które tematycznie
pasują  do  określonego  tematu.  Urozmaiceniem  zajęć  może  być  wycieczka  do  pobliskiej
jednostki ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych  
lub zaproszenie  do  szkoły ich  przedstawicieli.  Mamy nadzieję,  że przygotowany materiał
pomoże w realizacji tych zagadnień. 
 

W  celu  urozmaicenia  zajęć  edukacyjnych  można  zorganizować  wycieczkę
do wybranych miejsc, które wspaniale pokazują historię pożarnictwa oraz różnego rodzaju
zagrożenia:
Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,
Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwernii,
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu,
Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie,
Muzeum Pożarnictwa w Świeciu,
Muzeum Pożarnictwa w Warszawie,
Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej,
Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku,
Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku,
Muzeum Pożarnictwa w Szczuczynie,
Muzeum Pożarnictwa Ziemi Pomorskiej w Łasinie,
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Podkarpackie Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi,
Warmińsko -  Mazurskie Muzeum Pożarnictwa w Lidzbarku Welskim,
Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.
Ciekawostką na skalę naszego kraju jest jedyne w Polsce Muzeum Ognia, które znajduje się
w Żorach w woj. śląskim.
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