
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

Zapraszamy na zajęcia umuzykalniające i plastyczne. 

 

Wtorek 12.05.2020 

Temat dnia: „Kim zostanę, kiedy dorosnę?” 

Cele: 

Dziecko: 

• słucha wiersza czytanego przez rodzica 
• odpowiada na pytania 
• wie, na czym polega praca osób wykonujących określony zawód 
• śpiewa piosenkę 
• uczestniczy w zabawach muzyczno-rytmicznych 
• bierze udział w zabawie ruchowej sensorycznej 
• posługuje się nożyczkami 
• samodzielnie projektuje wzory 
• wykonuje kartę pracy 

 
1. „Przywitanka” 

Rozpoczynając dzisiejsze zajęcia przywitajmy się naszą rymowanką. Najpierw zaśpiewajcie ją 
wolno, a potem szybko, równocześnie ilustrując ruchem. 

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas. 

Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa i trzy. 

 

2. „Kim będą?” – wiersz Tadeusza Kubiaka 

Pierwszą naszą propozycją jest wysłuchanie przez dzieci wiersza. 

 

Kiedy Zosia będzie duża, 

już nie będzie leczyć lalek, 

a prawdziwa pani doktor 

wielkim zajmie się szpitalem. 

     - A kim będzie Kasia? 

     - Wiemy! – 

     woła Bolek, woła Lolek. 



     - Dzisiaj uczy kotka Mruczka, 

     duża – będzie uczyć w szkole. 

A Irenka szmatkę bierze, 

tu przyszyje, a tam utnie. 

Gdy urośnie… - Już zgadliśmy! 

Będzie szyła piękne suknie. 

     Zaś Martusia, ta malutka, 

     bierze kredki – mądra głowa! 

     Dom rysuje. – Też już wiemy! 

     Będzie domy projektować. 

 

Po przeczytaniu wiersza prosimy rodziców o zadanie dzieciom następujących pytań: 

- Jakie zawody pojawiły się w wierszu? 

- Jakie znasz jeszcze inne zawody? 

- Kim chciałabyś/chciałbyś zostać w przyszłości? 

 

3. „Pan listonosz” – piosenka 

Kolejną propozycją jest wysłuchanie i nauka piosenki. Poniżej podajemy tekst oraz link.  
W trakcie śpiewania piosenki zachęcamy dzieci do ilustrowania ruchem jej treści. 

Idzie pan listonosz z uśmiechem na twarzy, 

chociaż niesie torbę, która dużo waży. 

     Pan listonosz dzielnie ciężką torbę nosi, 

     listy oraz paczki co dzień nam przynosi. /2x 

Idzie pan listonosz, kiedy słońce grzeje, 

idzie pan listonosz, gdy deszcz mocno leje. 

     Pan listonosz dzielnie ciężką torbę nosi, 

     listy oraz paczki co dzień nam przynosi. /2x 

Idzie pan listonosz, do przedszkola wchodzi, 

uśmiech przedszkolaków dzień mu rozpogodzi. 

     Pan listonosz dzielnie ciężką torbę nosi, 



     listy oraz paczki co dzień nam przynosi. /2x 

 

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

 

4. „Zawody” – zabawa rytmiczna 

Rodzice proszą dzieci, żeby wymieniły nazwę jednego z zawodów, które wykonują dorośli. 
Najczęściej są to nazwy dwu-, trzysylabowe, rzadziej czterosylabowe, np.: strażak, pilot, 
kucharz, policjant, lekarka, listonosz, krawcowa, ale też: sekretarka, policjantka. Kiedy dziecko 
poda nazwę zawodu, rodzic wymawia ją kilkakrotnie, jednocześnie klaszcze i akcentuje 
właściwą sylabę w słowie (akcentowana sylaba jest dłuższa). W ten sposób powstaje schemat 
rytmiczny złożony z krótkich (np. ósemek) i dłuższych (np. ćwierćnut) wartości rytmicznych, 
który odwzorowuje sylaby w wyrazie: le – karz, pie – karz rytm złożony z dwóch ćwierćnut 
(akcent na pierwszej sylabie); le – kar – ka  rytm składa się z ósemki, ćwierćnuty i ósemki, 
(akcent pada na środkową sylabę); se – kre – tar – ka  rytm sklada się z dwóch ósemek i dwóch 
ćwierćnut (akcent pada na trzeciej sylabie). Dzieci kilkakrotnie powtarzają słowo i klaszczą 
odpowiedni rytm. 

 

5. „Tkaninowa ścieżka” – zabawa ruchowa sensoryczna 

Rodzice przygotowują różne rodzaje materiałów, np. jedwab, muślin, plusz, sztruks, jeans. 
Dzieci badają ich fakturę za pomocą zmysłu dotyku. Określają nazwami ich właściwości, np.: 
gładki, rozciągliwy, delikatny, wytrzymały. Na koniec układają na dywanie ścieżkę z 
wykorzystaniem tkanin. Przechodzą po niej bosymi stopami. Mogą to zrobić z zawiązanymi 
oczyma i spróbować rozpoznać właściwości oraz nazwy tkanin. 

 

6. „U krawca” – zabawa plastyczna, papieroplastyka 

Potrzebne materiały to: ubrania wycięte z szarego papieru, papier kolorowy, bibuła, klej, 
taśma klejąca, nożyczki, kredki. 

Dzieci otrzymują arkusz szarego papieru wycięty z pomocą rodziców w kształt koszulki lub 
sukienki. Ubranie powinno dać się założyć przez głowę i mieć otwory na ręce. Dzieci ozdabiają 
swoje ubrania zgodnie z własnymi pomysłami. Są małymi projektantami mody. 

 

7. „Strażak” – zajęcia popołudniowe 

Po południu zachęcamy do wykonania poniższej karty pracy. Zadaniem dzieci jest wycięcie i 
przyklejenie w okienkach narzędzi pracy potrzebnych strażakowi. 

Korzystajcie też z wiosennej pogody i przebywajcie dużo na powietrzu bawiąc się i ciesząc 
słońcem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Życzymy miłego dnia i wspaniałej zabawy! 

Gorąco pozdrawiamy i ślemy buziaki kochanym Misiom :* :* :* 

Pani Beatka i Pani Justynka J 

 

 

 

 
 

 


