
GRY I ZABAWY PODWÓRKOWE CZ.2 

1. GRA W DWA OGNIE                   

Liczba uczestników w tej grze jest oczywiście dowolna, ale musi być  parzysta. Do gry 

potrzebne jest prostokątne boisko podzielone w połowie linią na dwie równe części oraz piłka (może 

być nożna). Na początku wybieramy spośród uczestników dwóch najsprawniejszych graczy, którzy 

będą  tzw. „matkami” lub bardziej współcześni kapitanami drużyny. Rzucamy monetą i w ten sposób 

ustalamy, który kapitan jako pierwszy wybiera z gromady zawodnika. Gdy obie drużyny zostaną już 

ustalone, zajmują wylosowaną przez siebie połowę boiska a „matki” walczą o rozpoczęcie gry 

starając się odbić do swoich podrzuconą przez prowadzącego piłkę. 

Członkowie obu drużyn ustawiają się w swojej połowie boiska w luźnej gromadzie. 

Kapitanowie stają za polem przeciwnika i rzutami piłki od i do swojej drużyny biorą go w dwa 

ognie. Uczestnik, który schwyci piłkę przebitą w momencie rozpoczęcia gry, rzuca nią w 

przeciwników. Ci jednak chronią się przed trafieniem unikami, podskokami, lub ucieczką w 

najdalszy kąt swojego boiska, starając się nie przekroczyć jego linii granicznych. Jeśli któryś z 

graczy celnym rzutem trafi w jednego z uciekających przeciwników, trafiony jako „zbity” staje obok 

swego kapitana i pomaga mu zbijać przeciwników. 

Jeśli piłka wytoczy się poza obręb boiska, nikomu nie wolno biec za nią, przejmuje ją ten 

kapitan, w którego kierunku się potoczyła. Po wybiciu wszystkich wchodzi na boisko kapitan, który 

korzysta z prawa, że może być trzykrotnie zbijany. Zwycięża drużyna, która wcześniej wybije swych 

przeciwników wraz z ich kapitanem. 

 

 

 



Gospodarstwo domowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – bezpieczeństwo w kuchni.

•Nie należy umieszczać przewodów elektrycznych i przedmiotów łatwopalnych, 
takich jak ścierki, rękawice kuchenne i luźne części odzieży w pobliżu kuchenki

 i opiekacza.

•Należy regularnie czyścić piekarnik, opiekacz, płytę kuchenki i grill.

•Pozostałości po gotowaniu i tłuszcz mogą łatwo zająć się od ognia.

•Nie należy umieszczać przewodów i urządzeń elektrycznych w pobliżu wody.

•Może warto mieć w kuchni koc przeciwpożarowy? Można nim stłumić palącą się 
odzież lub zgasić mniejszy pożar.

•Nie pozostawiaj kuchni bez dozoru podczas gotowania.

•Pożar najczęściej powstaje z powodu nieuwagi.

•Należy osuszyć produkty przeznaczone do smażenia przed zanurzeniem w gorącym 
oleju. Jeśli olej zacznie dymić, należy wyłączyć palnik i ostudzić patelnię.

•Poziom oleju w garnku do frytek nie powinien nigdy przekraczać 1/3 pojemności 
naczynia.

•Nie zapalaj kuchenki zapałkami lub zapalniczką. Zapalarki iskrowe są 
bezpieczniejsze. Uchwyty rondli nie powinny wystawać poza płytę kuchenki.

Co zrobić, gdy zapali się patelnia?

Nie ryzykuj. Wyprowadź wszystkich z domu i wezwij Straż Pożarną.
•Nie zalewaj patelni wodą.

•Wyłącz palnik, zachowując należyte bezpieczeństwo.

•Nie dotykaj i nie przenoś patelni.

•Nie ryzykuj! Wszystkie pożary są niebezpieczne.

•Lepiej im zapobiegać, niż z nimi walczyć.

•Walkę z ogniem najlepiej powierzyć zawodowym strażakom.

•Opuść dom !

•Pozostań na zewnątrz i zadzwoń pod numer 999





Katecheza, 08.06.2020, Klasa II – III c/z 

Temat: Boże Ciało – z Jezusem idziemy przez życie.  

Pomódl się słowami: Wielbię Ciebie w każdym momencie. O żywy Chlebie nasz, w tym 

Sakramencie.”  

Katecheza, 10.06.2020 

Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.  

Połącz kropki, wokół monstrancji narysuj kolorowe płatki kwiatów, jako wyraz Twojej 

miłości do Jezusa.  
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