
Wtorek; 08.02.2022rok 

 

 Witam Was serdecznie!!! 

Dziś wtorek, dugi dzień kwarantanny. 

Temat dnia: Gdy dorosnę będę… 

Aktywność: przyrodnicza, artystyczna 

 

Na początek poruszamy się w rytm piosenki „Pierwsza mila”- piosenka rytmiczna dla 

przedszkolaków: 

https://www.youtube.com/watch?v=HbvOA0d9u68 

 

A teraz wysłuchajcie kilku ważnych informacji na temat zawodów: 

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

Zapoznaliście się z wybranymi zawodami więc teraz krótki test, czyli rozwiązywanie zagadek 

na temat zawodów. Mam nadzieję, że udało wam się odgadnąć wszystkie zawody. 

ZAGADKI ; 

Jaki zawód wykonuje pan, 

który obiad gotuje nam? (kucharz) 

 

Choć to nie rolnik, lecz rolę ma. 

często w teatrze lub w filmie gra. (aktor) 

 

Jak się nazywa taki lekarz 

Którego pacjent głośno szczeka?(weterynarz) 

 

Za ladą sklepową. Sprzeda to i owo. (sprzedawca) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HbvOA0d9u68
https://www.youtube.com/watch?v=AUGHYwEqcPM


Kto pracuje w hełmie. Pnie się po drabinie 

Kiedy syczy ogień. I gdy woda płynie?(strażak) 

 

Nie jest kotem, a bez strachu. Chodzi po każdym dachu. 

Brudne ręce ma i twarz. Ty go też zapewne znasz.(kominiarz) 

 

Kto tnie materiał, aby z części małych 

Zrobić całą bluzkę lub garnitur cały? (krawiec) 

 

Kto na skrzyżowaniu bez obawy staje 

Bo ręką zatrzyma auta i tramwaje? (policjant) 

 

Ktoś w białym fartuchu, 

skaleczony palec nam bandażuje, 

A kiedy dopada nas kaszel, syrop aplikuje. (pielęgniarka) 

 

Leczy wszystkich i mnie także. 

Chorym leki przepisuje. 

Słowem także im pomaga 

I na duchu podtrzymuje. (lekarz) 

 

Biała bluza, spodnie białe, 

ubielone ręce całe.  

Nawet czapka biała też. 

Kto to jest? Czy wiesz? (piekarz) 

 



A teraz rodzice zamieniają się w reporterów i przeprowadzą z wami wywiad : 

A gdy dorosnę, zostanę…  

Spróbujcie własnymi słowami odpowiedzieć kim chcielibyście zostać w przyszłości i 

dlaczego. 

Na koniec praca plastyczna (manipulacyjna) Krawiec  

 

 Rodzic przygotowuje wycięte ze sztywnej kartki, np. z bloku technicznego, 

kontury różnego rodzaju ubrań, jak np. rękawiczka, spodnie, podkoszulek (po 

dwie sztuki każdego rodzaju). 

 Wzdłuż krawędzi wycina dziurki dziurkaczem biurowym. 

 Dzieci otrzymują sznurek lub mulinę i mają za zadanie połączyć dwa 

elementy w jedną całość za pomocą nitek przewlekanych przez dziurki. 

 

 

Życzę miłego dnia i owocnej pracy!!!! 


