
Witajcie dzieciaczki! Jak Wasze dzisiejsze 
samopoczucie? Mamy nadzieję, że wszyscy zdrowi 
i pełni energii oraz chęci do dalszych zabaw! Zatem 

zapraszamy! 
Propozycja zajęć na środę 20.05.2020

Temat: Kim będę, gdy dorosnę, poznajemy zawody

Cele:
 - przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów
 - uświadomienie znaczenia pracy dla ludzi 
 - wzbogacanie słownictwa dzieci o wyrazy będące nazwami zawodów 
 - kształtowanie umiejętności rozpoznawania zawodów. 

Aktywność:
 - przyrodniczo-społeczna
 - plastyczna

1. Na dobry początek dnia proponujemy Wam ćwiczenia ruchowe z Pipi i Scooby
https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c
Gotowi? ZAPRASZAMY

2. Teraz proszę obejrzyjcie filmik „Kubuś – Bajka dla dzieci – Zawody” 
Kubuś pokaże Wam jakie zawody istnieją wokół nas. Słuchajcie uważnie.
https://www.youtube.com/watch?v=K9TF6aefiUw

Powiedzcie, jakie zawody przedstawił Kubuś?
Zawodów różnych jest dużo, że trudno je zliczyć, ale na pewno jeszcze nie wiecie kim chcieli-
byście być w przyszłości? Musicie dorosnąć, ale marzyć można, bo ktoś powiedział, że ponoć 
marzenia się spełniają. 
Rozmowa z dziećmi, na temat dziecięcych marzeń, dotyczących zawodów wykonywanych 
w przyszłości.
Obejrzyjcie ilustracje i nazwijcie zawody, które wykonują przedstawione na nich osoby (załącz-
nik nr 1)

https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c
https://www.youtube.com/watch?v=K9TF6aefiUw


3. Zabawa ruchowo-twórcza „Zawody”
Dzieci poruszają się po pokoju przy dźwiękach bębenka lub tamburyna. W przerwie rodzic wy-
mienia nazwę zawodu – dzieci naśladują czynności wykonywane w tym zawodzie.

4. Posłuchajcie piosenki „Wujek Ogórek – zawody” 
https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc

5. A teraz czas na zajęcia plastyczne. Malowanie kredkami rysunku wybranego zawodu 
(załącznik nr 2)
Uważajcie, żeby nie malować poza kontury rysunku. Róbcie to powoli i w skupieniu 
GOTOWI? Czas zacząć!
Jak poszło? Mamy nadzieję, że Super!

6. Po pracy należy się trochę relaksu zapraszamy do masażu „Co robią różni ludzie”.
Dziecko siada przed rodzicem, który na jego plecach wykonuje różne ruchy odpowiednio do 
treści wierszyka:

Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść) 
Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami) 
Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią) 
Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie) 
Rolnik grabi siano („grabienie” palcami obu rąk w góry na dół) 
Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty) 
I ja też pracuję (wskazywanie na siebie) 
Obrazek maluję (dowolne kreślenie palcami na plecach partnera)

Następnie rodzic czyta, a dziecko wykonuje masaż na plecach rodzica.

Karty pracy dla dzieci chętnych.

Bardzo dziękujemy za wspólną zabawę, przesyłamy 
Wam moc uścisków i słodkich buziaków. 

Trzymajcie się zdrowo, wiosennie i cieplutko

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc


Załącznik 1



Załącznik 2













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


