
Niech każdy o tym pamięta, 
że podczas pożaru giną ludzie i zwierzęta!

Strażak zauważył chłopca i dziewczynkę,

 patrząc na niego, nietęgą miał minkę.

Oczy załzawione, drżał cały jak osika.

Dzieci - jaki więc morał z tej bajki wynika?

Słuchajmy dorosłych, bawmy się bezpiecznie,

nie tykajmy ognia, bo to niebezpieczne.

Nie powtarzajmy zatem błędów a, 

z których nic dobrego nigdy nie wynika.

Przyjrzyjcie się teraz bajeczce uważnie,

na  bawiącego się bardzo nierozważnie,

wskażcie pięć następstw, jego złych uczynków, 

a możecie też wygrać torbę upominków.

Płomyk

Płomyk

Płomyka

Doszli więc razem do skraju zagajnika,

gdzie płynęła woda rwącego strumyka.

Iskierka przeglądała się w lustrze wody,

by poprawić niedoskonałości urody.

Wnet przybiegł Płomyk, w ręku trzymał kamyk,

wrzucił go do wody i zaburzył strumyk.

Patrząc w lustro wody, zobaczył coś dziwnego,

po chwili zapalniczka już była w ręku jego.

W pewnej wiosce na skraju zagajnika,

mieszkała rodzina Iskierki i Płomyka.

Iskierka bardzo grzeczna i poukładana,

Płomyk ciągłe psoty wyczyniał od rana.

Z domu do szkoły wiedzie wąska ścieżka,

przy której mnóstwo zwierzątek mieszka.

Razu pewnego w ich drodze do szkoły,

Płomyk jak zwykle humor miał wesoły.

Biegał, skakał po kępkach suchej trawy,

próbując wciągnąć siostrę do zabawy.

Konkurs „Przygody Iskierki i Płomyka” dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych polega na odnalezieniu i wskazaniu w historyjce przykładów: 5 nieprawidłowych i 5 właściwych zachowań bohaterów. 
Rozwiązanie w dowolnej technice należy przesłać na adres Organizatora konkursu. Regulamin konkursu na stronie http:www.straz.gov.pl/aktualnosci/kalendarzowe

– moja Iskiereczko, chcę mieć własne ognisko, 

– w razie pożaru woda jest bardzo blisko.

– u, tam w dali uciekają zwierzęta,

– to przecież ich dom, czy o tym pamiętasz?

Płomyk

Naraz kłęby dymu spowiły okolicę, 

dotarły nad wioskę i pobliską strażnicę.

Dźwięk strażackiej syreny rozległ się dokoła,

słychać też ludzkie głosy – o pomoc ktoś woła!

Płomyk wystraszony przycupnął za krzakami,

by choć na chwilę schronić się przed strażakami.

– u, tak nie można, wychodźmy zza krzaków,

– musimy o wszystkim poinformować strażaków.

Płomyk

– co robisz, tak nie wolno, z ogniem nie zabawa,

– to bardzo niebezpieczne, zapali sie trawa!

– ach, bardzo się boję, co strażacy powiedzą,

– jak o mojej głupiej zabawie się dowiedzą.

– przecież tam były  maleńkie zwierzęta,

– o których podczas pożaru nie każdy pamięta.

– małe jeże, wiewiórki – co ja narobiłem,

– ich domy i je same na pewno zniszczyłem.

też

– Iskierko, co robimy, ten pożar jest ogromny,

– biegnie jakiś strażak, ktoś leży nieprzytomny.
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