
Drodzy rodzice i kochane przedszkolaki !

Przed nami kolejny tydzień nauki zdalnej. W tym tygodniu będziemy rozmawiać o różnych

zawodach. Gotowi? Zaczynamy!!!

 

Propozycje zabaw i zajęć 12.04.2021r. (poniedziałek):

Temat: „Znamy różne zawody”

1)”Zabawy i ćwiczenia ze Świeżakami”- rozgrzewka. 

Zajęcia zaczynamy od porannej rozgrzewki. Wchodzimy w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I&t=1s

2) „Poznajemy miejsca pracy i różne zawody”- oglądanie filmu edukacyjnego o różnych 

zawodach. Wchodzimy w link: https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc

Po obejrzeniu filmu: Proszę wymienić jak najwięcej zawodów, o których była mowa 

w filmiku. 

3) „Zagadki o zawodach”. Rozwiązywanie zagadek słownych czytanych przez rodzica 

oraz wskazywanie, która osoba z obrazka jest rozwiązaniem zagadki (obrazki przedstawiające 

różne zawody- załącznik nr 1).  

Treść zagadek: 

1. W dzień i w nocy pracuje,

chorym leki przepisuje. (lekarz)

 

2. Ma biały fartuch – jak lekarz,

ale nie leczy – wypieka. (piekarz)

 

3.Choć to nie rolnik, lecz rolę ma,

często w teatrze lub w filmie gra. (aktor)

 

4. Kto o coś dzieci codziennie pyta

i sprawdza zadania w ich zeszytach? (nauczyciel)

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc


5.  Igła, nici i nożyce

to jej dzielne pomocnice.

Najpierw kroi, potem zszywa,

czy już wiesz, jak się nazywa? (krawcowa)

 

6. Chodzi z dużą torbą i z tego jest znany,

że nosi przekazy, listy, telegramy. (listonosz)

 

7. Kto na skrzyżowaniu bez obawy staje,

bo ręką zatrzyma auta i tramwaje? (policjant)

8. Pracuje głęboko pod czarnym sufitem,

ludzie palą skarby przez niego zdobyte. (górnik)

9. Jak się nazywa taki lekarz,

którego pacjent głośno szczeka? (weterynarz)

 

4)„Co robią moi rodzice?”- zabawa słowna.

Dziecko odpowiada na pytanie: Jaki zawód wykonują Twoi rodzice? Kim są? Co robią w swojej 

pracy? 

5) „Kim zostanę?”- zapoznanie ze słowami oraz melodią piosenki. 

Dziecko słucha piosenki kilka razy i próbuje się jej nauczyć na pamięć (nagranie piosenki mp3- 

w osobnym pliku)

Tekst piosenki  „Kim zostanę”

sł. Ewa Stadtmuller, muz. Urszula Borkowska

Agatka chce być modelką,
więc kciuki za nią trzymamy,
gdy stawia niepewne kroki

w szpilkach mamy.

Ref.
A ja wciąż patrzę do góry

i skrycie o tym marzę,
by kiedyś zostać prawdziwym

kominiarzem.



Mateusz chce być strażakiem,
ognia nie boi się wcale,

już pędzi gdzieś do pożaru
na sygnale.

Ref. A ja..

Mikołaj chce być kierowcą,
ma świetne rajdowe auto,
a Krzyś rakietę, bo będzie

kosmonautą.

Ref. A ja...

Rozmowa na temat piosenki: 

1. O czym była piosenka?

2. O jakich zawodach śpiewały dzieci w piosence?

3. Kim chcesz zostać, gdy dorośniesz?

 

6) „Jaki to zawód?”- karta pracy załącznik nr 2

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

OBRAZKI DO ZAGADEK 





ZAŁĄCZNIK NR 2

JAKI TO ZAWÓD?


