
Hej wesołe Krasnoludki!

Witamy serdecznie i zapraszamy do udziału  
w proponowanych zajęciach na czwartek 21.05.2020.

Temat: Poznajemy zawody

Cele:
 - poznanie zawodów oraz roli pracy w życiu człowieka
 - rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania dotyczące treści
 - wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch

Aktywność:
 - przyrodniczo-społeczna
 - ruchowa

1. Zajęcia rozpoczniemy od wspólnego powitania przy piosence pt. „Witamy”
https://www.youtube.com/watch?v=IFj4BW0O3gI

2. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie wiersza J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”
Rodzicu! Proszę przeczytaj dziecku wiersz, a później zadaj pytania

Julian Tuwim
Wszyscy dla wszystkich

Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,

Gdyby nie miał mieszkania?
A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,

Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,

To by szewc nie miał chleba.
Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego

Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.

Proszę powiedzcie:
Jakie prace wykonują przedstawiciele zawodów wymienionych w wierszu?
Czy praca ludzi w życiu człowieka jest ważna?
Kim z zawodu są Wasi rodzice, na czym polega ich praca?

3. Oglądanie zdjęć, nazywanie zawodów (załącznik nr 1)



4. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Jesteśmy ogrodnikami”. 
Dzieci naśladują ruchem czynności wykonywane przez ogrodnika (kopią ziemię, grabią, sieją 
nasiona, podlewają) 

5. Zawodów różnych jest dużo, że trudno zliczyć, ale wszystkie w życiu człowieka są bar-
dzo ważne i potrzebne. 
Dlatego obejrzyjcie filmik „Teatrzyk maluszka-zawody”, a dowiecie się jakie są jeszcze zawody 
oprócz tych wymienionych w wierszu.
https://www.youtube.com/watch?v=2En401v8myw

6. A teraz czas na piosenkę pt. „Pali się”
https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM

7. Bardzo ważny dla zdrowia jest ruch. Jak wiecie sport to zdrowie, dlatego zapraszamy 
wszystkie krasnoludki do codziennych ćwiczeń, a dzisiaj proponujemy takie zabawy.
Zawodowa gimnastyka:
• Listonosz wrzucający listy do skrzynki – dzieci stoją w pozycji wyprostowanej trzymając, 

ugięte w łokciach ręce na wysokości klatki piersiowej, następnie wspinają się na palcach, 
wyciągając ręce do góry

• Górnik zjeżdżający do kopalni – dzieci wykonują przysiady
• Kurier dostarczający paczkę – dzieci wyciągają ręce w górę, a następnie wykonują skłon 

w przód w taki sposób, aby tułów i nogi utworzyły kąt.
• Fryzjer tnący nożyczkami – dzieci przyjmują pozycję leżącą na plecach, unoszą wyprosto-

wane nogi i wykonują delikatne wymach na boki tak jak nożyce
• Hydraulik przepychający zatkaną rurę – dzieci wykonują skłony w przód z pogłębieniem.
• Kucharz – dzieci napinają mięśnie brzucha i pokazują jak wyglądają głodne, a następnie 

rozluźniają mięśnie i prezentują jak wyglądają, gdy zjedzą to, co przygotował kucharz
• Kelner rozglądający się czy goście coś potrzebują – dzieci stoją w pozycji wyprostowanej 

trzymają ręce na biodrach i wykonują skręty tył

8. Na koniec zapraszamy do rytmiczno-ruchowej zabawy przy piosence pt. „Gimnastyka 
Smyka” 
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8

Najpierw możecie posłuchać piosenkę, a potem puszczamy ją od początku i bawimy się przy 
niej. Rytmicznie maszerujemy, tupiemy, klaszczemy itp.

Karty pracy dla dzieci chętnych  

BRAWO! JESTEŚCIE WSPANIALI
Dziękujemy!

https://www.youtube.com/watch?v=2En401v8myw
https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8


Załącznik 1





Połącz każdego przedstawiciela danego zawodu z rzeczą charakterystyczną dla jego pracy.


