
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

Dzisiaj będziemy kontynuować tematykę zawodów wykonywanych przez dorosłych. 

Zapraszamy do zabawy! 

 

Czwartek 14.05.2020 

Temat: „Poznajemy zawody” 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha 
• rozwiązuje zagadki 
• wie, na czym polega praca osób wykonujących określony zawód 
• śpiewa piosenkę 
• uczestniczy w zabawie ruchowej 
• rozwija zdolności plastyczne 

 
1. „Przywitanka – rymowanka” 

 Dzisiejsze zajęcia proponujemy zacząć rymowanką. Powtarzajcie treść wierszyka za rodzicem, 
demonstrując go ruchami. 

„To jest moja prawa ręka, a to lewa – proszę. 

Prawą rękę trzymam w górze, a lewą podnoszę. 

To jest moja prawa noga, a to lewa – proszę. 

Prawą nogą tupnę sobie, na lewej podskoczę.” 

 

2. „Zagadki o zawodach” 

Prosimy rodziców o przeczytanie dzieciom zagadek. 

 

W gabinecie fotel ma regulowany. W długi biały fartuch zwykle jest ubrany. Gdy otworzysz 
buzię, zaraz łatwo zbada, czy szczotkujesz zęby, czy słodycze jadasz…? (dentysta) 

Mówią, że jego prąd nie tyka, bo taki z niego czarodziej. Za jego sprawą prąd w całym domu 
zamknięty jest w przewodzie. (elektryk) 

Kto o coś dzieci codziennie pyta i sprawdza zadania w ich zeszytach? (nauczycielka) 

W dzień i w nocy pracuje, chorym leki przepisuje. (lekarz) 



Ma biały fartuch – jak lekarz, nie leczy, chleb wypieka. (piekarz) 

Noszę biały czepek i biały fartuszek, żebyś był zdrowy, czasem ukłuć muszę. (pielęgniarka) 

Za ladą sklepową sprzeda to i owo. (sprzedawca) 

Przez ciemne chmury szybko przenika, wszyscy cenimy pana… (lotnika) 

Deska, młotek, zręczne ręce zrobią mebli coraz więcej. (stolarz) 

Jak się nazywa taki lekarz, którego pacjent głośno szczeka? (weterynarz) 

Kto pracuje w hełmie, pnie się po drabinie, kiedy syczy ogień i gdy woda płynie? (strażak) 

Igła, nici i nożyce to jej dzielne pomocnice. Najpierw kroi, potem zszywa, czy już wiesz, jak się 
nazywa? (krawcowa) 

Zrobi fryzurę, ładnie ostrzyże, czy już wiesz kto to? (fryzjer) 

Nie jest kotem, a bez strachu chodzi po każdym dachu. Brudne ręce ma i twarz, ty go też 
zapewne znasz. (kominiarz)  

Las kocha szczerze, zwierzętom dobrze życzy. Ma zielony mundur, bo to pan… (leśniczy) 

Kto na skrzyżowaniu bez obawy staje, bo ręką zatrzyma auta i tramwaje? (policjant) 

W białym fartuchu sprzedaje nam z półek buteleczni, tubki, torebki pigułek. (aptekarz) 

 

3. „Pan listonosz” – piosenka 

Kolejną propozycją jest przypomnienie i utrwalenie tekstu i melodii piosenki. Dzieci mogą do 
refrenu rytmicznie klaskać lub tupać nogami. 

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

 

4. „Prawda czy fałsz?” – zabawa dydaktyczna 

Prosimy rodziców o przeczytanie zdań. Zadaniem dzieci jest ocenienie czy są prawdziwe czy 
fałszywe. 

Zegarmistrz czyści kominy? (fałsz) 

Kucharz goruje obiady? (prawda) 

Pisarz gasi pożary? (fałsz) 

Architekt projektuje domy? (prawda) 

Pszczelarz zbiera pyszny miód? (prawda) 

Fryzjer ściany pomaluje? (fałsz) 

Bibliotekarz krzesła zreperuje? (fałsz) 



O twe zdrowie zadba lekarz? (prawda) 

Leki wyda ci jubiler? (fałsz) 

Piekarz chlebem poczęstuje? (prawda) 

 

5. „Fryzjer tnący nożyczkami” – zabawa ruchowa 

Dzieci przyjmują pozycję leżącą na plecach, unoszą wyprostowane nogi i wykonują delikatne 
wymachy na nogi, tak zwane nożyce. Ćwiczenie należy wykonać kilka razy. 

 

6. „Murarz, fryzjer i listonosz” – kolorowanka 

Wybrałyśmy dla dzieci 3 kolorowanki do wyboru, które znajdują się na końcu scenariusza. 
Zachęcamy do pokolorowania ich farbami plakatowymi. Użyjcie do tego cienkich pędzli. 

 

7. „Zabawa w murarza” – zajęcia popołudniowe 

Po południu zachęcamy dzieci do zabawy klockami, spróbujcie, jak murarze wybudować z 
klocków budynki wg własnego pomysłu.  

 

Pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy!  

Pani Beatka i Pani Justynka J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 
 


