
 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy Motylki  i Rodziców!! 

Dzień dobry, dzień dobry, jaki humor mamy? Jeśli dobry humor mamy, do zabawy zapraszamy! 

W tym tygodniu pogłębimy wiedzę dotyczącą różnych zawodów i bliżej przyjrzymy się pracy 

lekarza, strażaka, piekarza. Zaczynajmy       

 

1. W podskokach -zabawa przy muzyce. 

Na rozpoczęcie dzisiejszych zajęć proponuję 

 rytmiczną rozgrzewkę W PODSKOKACH 

 przy piosence https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo  

        

2. Zawody – rozmowa na temat wierszyka 

Wysłuchajcie wiersza M. Niemyckiego pt. „Zawody” i porozmawiajcie z rodzicem na jego 

temat. 

Tak jak są przeróżne lody, 
tak i różne są zawody! 

Ten to umie, tamten nie, 
każdy robi to, co chce. 
Każdy robi, co potrafi, 

każdy na swój zawód trafi! 
Chociaż teraz jesteś mały, 

może skromny i nieśmiały, 
kiedyś będziesz podróżnikiem 
lub rolnikiem, lub leśnikiem, 

albo, gdy ci talent każe, 
to zostaniesz i malarzem 
czy też nawet oficerem – 

sam wybierzesz swą karierę! 
Jest zawodów całe mrowie, 

ja o kilku ci opowiem. 
 

 

 

Temat: Kim zostanę kiedy dorosnę?  

          Wtorek 13-04-2021 

 

https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo


„Co to jest zawód?”- spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie.  

Motylki zapytajcie swoich Rodziców gdzie pracują i czym się zajmują. Opowiecie Nam 

wszystko jak wrócimy do przedszkola… 

 

3. Kim będę gdy dorosnę? 

Przyjrzyjcie się ilustracjom, przedstawiającym różne zawody spróbujcie nazwać każdą z 

zaprezentowanych tam osób. Następnie obejrzyjcie filmik, w który przedstawi Wam więcej 

informacji na temat wybranych zawodów. Link do filmu poniżej: 

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

 

 

Prawda, że jest mnóstwo zawodów do wyboru? Wiecie, że aby można było pracować w danym 

zawodzie trzeba się go najpierw wyuczyć? Tak..., trzeba iść do szkoły lub na studia, które 

przygotują nas do wykonywania danego zawodu. Który z zaprezentowanych zawodów według 

Was jest najciekawszy i co Wam się w nim podoba? 

 

 

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


4. "Zgadnij, jaki to zawód" – zabawa ruchowo-naśladowcza 

Dziecko naśladuje czynności osób wykonujących ten zawód, zadaniem rodzica jest odgadnięcie 

o jaki zawód chodzi. A Wy Motylki kim chcielibyście zostać jak będziecie dorośli ?Powiedzcie, 

dlaczego chcecie ten zawód wykonywać. 

 

5. Co robią różni ludzie? – masażyk relaksacyjny 

Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymiw 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. Kim będę w przyszłości -praca plastyczna 

Narysujcie z pomocą rodziców kim chcecie zostać jak dorośniecie.  

Czekamy na wasze prace.  

Pozdrawiamy Was bardzo mocno            

 

"Nie wiem kim chcę być" - na zakończenie zajęć proponujemy Wam bajkę Świat Małej 

Księżniczki.  

                   

https://www.youtube.com/watch?v=cngbw9ArmZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=cngbw9ArmZQ

