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Dzień dobry ,,Kropelki’’
Dzisiaj porozmawiamy o zawodzie ratownika wodnego, dowiemy się, co robi osoba
wykonująca ten zawód.
A oto on:

I jego atrybuty:

Przyjrzyj się obrazkom i wskaż : lornetka, apteczka pierwszej pomocy, koło ratunkowe, zakaz kąpieli , bojka
ratownicza, wieża ratownicza, kamizelka ratownicza, znak informacyjny można się kąpać, megafon, ratownik
w motorówce .
Ratownik wodny sprawuje nadzór nad osobami przebywającymi się w wodzie . Może to być: morze,
jezioro, basen. Obserwuje, czy nie grozi im, żadne niebezpieczeństwo. Udziela też pierwszej pomocy, jeśli
zajdzie taka potrzeba.
Siedzi wysoko na wieży ratowniczej, aby dobrze widzieć, to co się dzieje w wodzie. Patrzy przez lornetkę,
aby widzieć, kto wypływa dalej. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy np. topi się, to ratownik biegnie do wody, aby
wyciągnąć osobę topiącą się. Mówi też przez megafon, aby ostrzegać kąpiących się np. o wysokiej fali.

*Pokoloruj według wzoru

*Posłuchaj wierszyka

Pan ratownik to jest chwat! Z wodą żyje za pan brat.
Na basenie wciąż pracuje, uczy pływać, sam trenuje.
Co dzień kraulem, żabką pływa – w wodzie czuje się jak ryba.
On docenia co to ruch, zdrowia, siły ma za dwóch.
W gwizdek czasem mocny dmuch – już bezpieczny pływak – zuch!
*co robi ratownik wodny?

Propozycja popołudniowa

„ Jaki to zawód?”- zagadki słowne, wskaż na obrazku właściwą postać
*Nie leży na plaży,
wypatruje oczy.
Gdy potrzebna pomoc,
szybko w wodę skoczy. (Ratownik Wodny)
*Pożar, pożar, straszna sprawa,
dym widać w oddali.
Kto tak szybko drogą jedzie
kiedy dom się pali.( Strażak )
*Kto na skrzyżowaniu bez obawy staje,
bo ręką zatrzyma auta i tramwaje?
Bystrym okiem, dobrym słuchem,
kieruje drogowym ruchem. ( Policjant)
*Kto tak prędko,
na sygnale do chorego jedzie.
Jeśli trzeba do szpitala,
prędko go zawiezie. ( Lekarz, Ratownik Medyczny)

2. Zabawa „ Zgłoszenia” : Rodzic z dzieckiem
1. Rodzic: Halo! Tak rozumiem. Małe dziecko weszło na wysokie drzewo i nie może zejść.
Już wysyłam pomoc. - Która drużyna powinna wyjechać do wezwania?
Dziecko:( straż pożarna)
2. Rodzic: Halo! Mały chłopiec stoi sam na przystanku i płacze. Chyba zgubił się rodzicom.
Dziecko:( policja)
3. Rodzic: Halo! Dziewczynka przewróciła się podczas jazdy rowerem. Nie może się podnieść.
Skarży się, że boli ją noga.
Dziecko: ( pogotowie ratunkowe )
4. Rodzic: Halo! Została pani okradziona? Już wysyłam pomoc.
Dziecko: ( policja)
5. Rodzic: Halo! Nad lasem unosi się gęsty dym.
Dziecko: ( straż pożarna)
6. Rodzic: Halo! Na drodze doszło do wypadku samochodowego, są ranni.
Dziecko: ( pogotowie ratunkowe)
3. Piosenka o numerze alarmowym - posłuchajcie
https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw
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