
 

 

Witajcie Drodzy Rodzice i nasze kochane Misie !  

 Mamy nadzieje, że w miniony weekend udało się Wam skorzystać z pogody i spędziliście trochę 

czasu na świeżym powietrzu :)  

Prosimy abyście nadal dbali o swoje zdrowie, ale również o zdrowie waszych bliskich. 

Ten tydzień rozpoczynamy nowym tematem kompleksowym, który brzmi następująco: 

  „Kiedyś pracować będziemy, więc zawody poznajemy” 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!  

 

Data: Poniedziałek 11.05.2020  

Temat dnia: „Czym zajmują się nasi rodzice?” 

 

Cele: 

Dziecko: 

• wie, jaki zawód wykonują jego rodzice 

• potrafi opowiedzieć, na czym polega praca osób wykonujących określony zawód, i wskazać  

 narzędzia, które są niezbędne w tej pracy 

• formułuje złożone wypowiedzi na tematy związane z zawodami wykonywanymi przez 

rodziców 

• uczestniczy w zabawach muzyczno-rytmicznych 

• wskazuje w jego najbliższym otoczeniu różne rodzaje zakładów pracy 

 

 

1. „Witam Was”- powitanka 

W dniu dzisiejszym chcemy przywitać Was piosenką „Wesołe powitanie”. Zachęcamy aby dzieci 

zaprosiły do tańca rodziców lub swoje rodzeństwo.  

https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec  

 

2. „Poznajemy zawody”- film edukacyjny  

Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego dotyczącego zawodów.  

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

 

Po obejrzeniu filmu prosimy o zadanie następujących pytań: 

• Jakie zawody zapamiętałeś z obejrzanego filmu? 

• Czy znasz kogoś kto wykonuje zawody występujące w filmie? 

• Co robi pani ekspedientka ? 



 

 

• Co robi kucharz ? 

• Który zawód podoba Ci się najbardziej ? Dlaczego? 

 

Prosimy aby zwracali Państwo uwagę na to aby dzieci starały się wypowiadać pełnymi zdaniami.  

 

3. „Gdzie pracują moi rodzice”– zapoznanie dzieci z zawodem wykonywanym przez 

rodzica. 

Rodzice w kilku zdaniach opowiadają, w jakim miejscu pracują, czym się zajmują, gdy są w pracy i 

jeśli to możliwe za pomocą zdjęcia prezentują swoje stanowisko pracy.  

Jeśli rodzice pracują w zakładzie, w którym nie wolno używać telefonów czy robić zdjęć, można 

wyszukać jakiegoś zdjęcia wykonywanego przez rodzica zawodu w internecie i pokazać je dziecku. 

 

Zadaniem każdego dziecka jest uważne wysłuchanie informacji, które przekazuje rodzic.  

Jeśli ktoś z Państwa ma zdjęcie wykonywanej przez siebie pracy będzie nam bardzo miło jeśli 

podzielą się Państwo nim z nami.  

Przesłane zdjęcia umieścimy w kolejnym scenariuszu, aby dzieci mogły zobaczyć jakie zawody 

wykonują rodzice innych dzieci uczęszczających do naszej grupy :) 

 

4. „Zawody”- zabawa ruchowa z elementem naśladowania. 

Dzieci poruszają się w rytm swojej ulubionej muzyki. W czasie przerwy w muzyce rodzic 

wymienia jakiś zawód. Zadaniem dziecka jest pokazanie wymienionego zawodu za pomocą ruchu. 

Jeśli dziecko ma kłopot z pokazaniem rodzic może udzielić mu podpowiedzi.  

 

5. Ćwiczymy razem z Lulisią i Lulitulisiami- zestaw ćwiczeń  

Teraz przygotujcie sobie wodę i ubierzcie się wygodnie :) Jeśli ktoś z Was posiada matę do ćwiczeń  

rozłóżcie ją na podłodze i zaczynamy ! 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc   

 

6. Propozycja zajęć popołudniowych 

 

Czyj to atrybut? – zabawa podsumowująca, uzupełnianie karty pracy. 

Dzieci przyglądają się postaciom przedstawionym na ilustracji zamieszczonej w podręczniku. 

Nazywają przedstawicieli określonej grupy zawodowej i przyporządkowują właściwy dla  

nich atrybut.  Karty pracy cz.4, s. 14–15. 

W nagrodę za udział w zajęciach jeśli tylko Państwo pozwolą, dzieci mogą zagrać w darmową grę 



 

 

on-line dotyczącą zawodów. 

http://www.yummy.pl/children/pl/game/pl/zawody  

 

 

Ściskamy Was mocno i życzymy dużo zdrówka!  

  Pani Justynka i Pani Beatka                  

 

 


