
Witam Was kochane przedszkolaki  

Dziś będziemy rozmawiać o zawodach jakie wykonują Wasi  rodzice. 

Zapraszam do wspólnej nauki i zabawy 

 

1.Posłuchajcie  wiersza  „Wszyscy dla wszystkich” J.Tuwim i odpowiedzcie 

na pytania. 

https://www.youtube.com/watch?v=HUMvCzYV_VM 

 Jakie zawody wymienione zostały w wierszu? 

 Czym zajmuje się murarz? 

 Czym zajmuje się piekarz? 

 Czym zajmuje się krawiec? 

 Czym zajmuje się szewc? 

 Czy różne zawody są potrzebne dla nas? 

 Jaki zawód wykonują Twoi rodzice? 

 Kim chciałbyś/chciałabyś zostać jak dorośniesz? 

 

 

2. Rozwiążcie zagadki. 

 Na stoliku mam nożyce,  

gdy je sprytnie w ręce chwycę,  

gdy przy pracy się uwinę,  

wnet ostrzygę ci czuprynę  

 

 Mam dwie dzielne 

pomocnice,  

cienką igłę i nożyce.  

One kroją, ona zszywa.  

Powiedz, jak ja się nazywam? 

 

 Z wielką torbą chodzi i z tego 

go znamy, że przynosi nam  

listy i telegramy? 

 Jak się nazywa taki lekarz,  

którego pacjent głośno szczeka? 

 

 Jaki zawód wykonuje pani, 

której zajęciem jest 

gotowanie? 

 

 Kto dniem i nocą bardzo się 

trudzi. Gasi pożary i ratuje 

ludzi?

 

3. Zachęcam do rozwiązania kolejnych zagadek-gra interaktywna. 

https://view.genial.ly/5ea2ef3c6489ab0dc229eb7f/learning-experience-challenges-zawody 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HUMvCzYV_VM
https://view.genial.ly/5ea2ef3c6489ab0dc229eb7f/learning-experience-challenges-zawody


 

4.Przeczytajcie zdania samodzielnie lub z pomocą dorosłego. 

 

Mama Oli jest  .. 

 

Tata Bartka jest  . 

 

Tata Mileny i Tomka jest  . . 

 

Wujek Magdy jest  . 

 

Ciocia Igora jest  . 

 

Siostra Leny jest  .        
 



4. A teraz czas na trochę ruchu. Zapraszam do zabawy muzyczno-ruchowej, 

którą dobrze znacie z przedszkola. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

5.Masażyk relaksacyjny-zaproś do zabawy całą rodzinę. Usiądźcie w kole –jeden za 

drugim  

Masażyk „Co robią różni ludzie?”  

Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść) 

 Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami) 

 Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)  

Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie)  

Rolnik grabi siano („grabienie” palcami obu rąk w góry na dół)  

Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty)  

I ja też pracuję (wskazywanie na siebie) 

 Obrazek maluję (dowolne kreślenie palcami na plecach partnera) 

 

6. Podziel na sylaby (so-wa) lub  głoski (s-o-w-a) wyrazy:  

 

aktor, górnik, mama, tata, brat, wujek, rolnik, dom, kot, papuga, córka, syn 

 

7. Zachęcam do wykonania pracy plastycznej „Kucharz”  

 
Potrzebne materiały: biała kartka, rolka po papierze toaletowym, klej, nożyczki, papier 

kolorowy, pisak lub kredka 

 

 
 
8.Praca w podręczniku:  

 6-latki strony 42 i 45 

 5-latki strona 37 

         Miłego dnia  

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

