
 

 

Krajowa Izba Kominiarzy   www.izbakominiarzy.pl 

Bezpieczniej z kominiarzem  

Konspekt zajęć dla uczniów klas 1-3 

 

Cel zajęć:  

 Uczeń poznaje zawód kominiarza  

 Uczeń wie i rozumie jaki wpływ ma na bezpieczeństwo praca kominiarza 

 

Materiały:  

Komputer i rzutnik multimedialny do projekcji filmu 

Praca plastyczna: kartki z bloku technicznego, węgiel rysunkowy lub ołówek 

 

1. Wstęp 

Prowadzący wita dzieci i informuje, że podczas zajęć poznają pracę kominiarza.  

Na początku pyta dzieci, o to co wiedzą na temat pracy kominiarza. Jakie przesądy 

są związane z rzemiosłem kominiarskim. Dopytuje, kto widział w swoim domu 

kominiarza prowadzącego kontrolę lub czyszczącego kominy. Zachęca dzieci 

do spontanicznych wypowiedzi. 

 

 

2. Opowiadanie 

Prowadzący prosi, aby wszystkie dzieci zamknęły oczy i wyobrażały sobie to, 

co słyszą. Następnie  czyta dzieciom opowiadanie „Historia dymu z kominka” 

(w załączniku). 

 

 

Po przeczytaniu opowiadania prowadzący prosi dzieci, żeby podzieliły się tym, co 

zapamiętały. Najpierw dzieci wypowiadają się spontanicznie. Następnie, jeśli poniższe 

treści nie pojawiły się w wypowiedziach dzieci prowadzący zadaje pytania:   

 

 Czym zajmuje się kominiarz? (należy zwrócić uwagę, że poza czyszczeniem 

kominów zajmuje się również kontrolą przewodów wentylacyjnych). 

 Dlaczego praca kominiarza jest ważna? (kontrole prowadzone przez 

kominiarza oraz czyszczenie kominów zapewniają bezpieczeństwo w domu, 

chronią przed pożarem, zaczadzeniem). 

 Dlaczego nie należy palić śmieci? (palenie śmieci zanieczyszcza środowisko, 

powoduje że w powietrzu którym oddychamy są szkodliwe dla zdrowia pyły- 

smog). 
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3. Film edukacyjny 

Prowadzący zaprasza dzieci do obejrzenia krótkiego fragmentu filmu przygotowanego 

przez Ośrodek Rozwoju Edukacji o pracy kominiarza. (zachęcamy do odtworzenia 

filmu od początku do 6min.30 sek.). 

 

Po obejrzeniu filmu prowadzący prosi dzieci o wymienienie elementów stroju 

kominiarza oraz narzędzi, którymi posługuje się w swojej pracy. 

 

4. Praca plastyczna 

Prowadzący prosi, aby dzieci na kartkach z bloku technicznego za pomocą węgla 

rysunkowego lub ołówka narysowały kominiarza w pracy. Tło rysunku można 

wykonać kolorowymi kredkami.  

Po zakończonej pracy, każde dziecko przedstawia swój rysunek i opowiada o nim.  

 

 

5. Zakończenie 

Prowadzący prosi, aby każde dziecko dokończyło zdanie: „Dziś dowiedziałam się, 

że kominiarz…” 

Na zakończenie prowadzący dziękuje dzieciom za aktywny udział w zajęciach.  

 

 

 

Zachęcamy do przygotowania szkolnej wystawy  wykonanych prac plastycznych.  

 


