
Witam Was serdecznie! 

W tym tygodniu poznacie różne zawody. Jestem ciekawa, kim chcielibyście zostać, gdy 

dorośniecie. Już teraz zapraszam Was do obejrzenia filmu edukacyjnego: „Poznajemy miejsca 

pracy i różne zawody”: https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc 

 

Na początek drodzy Rodzice zapytajcie dziecko, jaki zawód chciałoby wykonywać, gdy 

będzie dorosłe i dlaczego. Również opowiedzcie dziecku o zawodzie wykonywanym przez 

siebie. 

Następnie proponuję wykonać zadanie rysunkowe. Zamieściłam dla Was różne zagadki, które 

trzeba dopasować do odpowiednich obrazków ( załącznik nr 1). 

 

Jeśli już odpowiecie na zagadki, wówczas proponuję pobawić się w zabawę dydaktyczną               

z piłką. O kim myślę?  

Rodzic rzuca piłkę do dziecka i wypowiada pierwszą sylabę nazwy dowolnego zawodu, o 

którym myśli. Dziecko łapie piłkę i odrzuca ją, kończąc słowo, np. le – karz, stra-żak, ku-

charz, kie – rowca, na – uczyciel, sprze – dawca, pi – lot, ka – sjer, pie – karz, ko - lejarz itp. 

 

Następna zabawa nosi nazwę: wędrujący worek  lub pudełko rozmaitości. 

Przygotowujemy worek lub pudełko wypełniony przedmiotami kojarzącymi się z jakimś 

zawodem, np. książka - pisarz , nitka - krawcowa, pędzel lub farby- malarz , grzebień - 

fryzjer, łyżka - kucharz, okulary - optyk, kwiatek - kwiaciarka, stetoskop - lekarz,  gwizdek-

policjant, samochód ciężarowy - kierowca  itp. Zadaniem dziecka jest wylosować jakiś 

przedmiot i powiedzieć o jaki zawód chodzi. 

Zróbcie chwilę przerwy na zabawy ruchowe: 

- Samochody -  Dziecko biega po pokoju i głosem naśladuje dźwięk silnika samochodowego. 

- Strażak - Dziecko będzie kierowcą wozu strażackiego ,, jedzie samochodem”,  naśladuje 

syrenę alarmową powtarzając głoski ,,i’’, ,,o’’. Na koniec naśladuje gaszenie pożaru. 

Proponuję wykonanie pracy plastycznej „Ja w przyszłości”. Możecie sami narysować obrazek 

lub wydrukować już gotowany i go pokolorować ( pomalować).   Proszę Rodziców o 

wydrukowanie wybranego przez dziecko obrazka przedstawiającego wybrany zawód. 

Darmowe kolorowanki do druku – zawody są dostępne na  E-kolorowanki.eu lub w 

załącznikach. 

A  na koniec zapraszam Was do zabawy tematycznej „ sklep”. Zabawa w sklep przede 

wszystkim wspomoże wasze dziecko w nauce liczenia. Do jej przygotowania posłużą nam 

zabawki dziecka, różne opakowania, książki – wszystko zależy od tego, jaki będzie to sklep. 

Ustalcie czy jest to księgarnia, sklep zabawkowy, spożywczy, odzieżowy itp.  Wspólnie z 

dzieckiem przygotujcie pieniądze np. wytnijcie je z papieru. Jedno papierowe kółeczko to 1 zł. 

Zabawa w sklep uczy dzieci przedsiębiorczości i wartości pieniędzy. Miłej zabawy.  

Zachęcam także do uzupełnienia kart pracy ( załącznik nr 2) 

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

