
WTOREK 01.12.2020

TEMAT: DAWNE ZAWODY

CELE OGÓLNE: 

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;

-kształtowanie umiejętności grafomotorycznych

Zabawy dowolne. Zachęcanie do układania puzzli, gry w memory. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci

wzrokowej.

Powitanka 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 14. 

1. „Kucharz” – zabawa naśladowcza. Prowadzacy pokazuje (naśladuje ruchem) i opowiada proces 

przygotowywaniai pieczenia ciast, mieszania składnikow, wypieku, krojenia itp., dzieci naśladują

wszystkie ruchy.

2. „Krzywe zwierciadło” – zabawa pantomimiczna. Stajemy w parach. Jedna osoba pokazuje jakąś emocję, 

drugia naśladuje jej przeciwieństwo. Poźniej następuje zamiana ról.

3. „Baletnica” – improwizacja ruchowa przy muzyce. Dzieci wykonują dowolne figury taneczne

przy muzyce.  

Słuchanie piosenki pt. "Zawody" 

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

„Dawne zawody” – rozmowa.  Prowadzący pyta:

– Czy znacie jakieś zawody, które na pewno będą wykonywane w przyszłości?;

–  A czy znacie zawody, które kiedyś były wykonywane, a dziś stały się mniej popularne?. Prowadzący 

podpowiada dzieciom, pomaga w wymienianiu oraz charakteryzowaniu dawnych zawodow: 

kowal (tworzył przedmioty z metalu, np. podkowy dla koni), 

bednarz (robił drewniane naczynia, beczki), 

szewc (robił i naprawiał buty), 

garncarz (wykonywał naczynia z gliny), 

zdun (robił piece, kominki, kuchnie kaflowe), 

flisak (transportował towary rzeką, na łodzi), 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc
https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo


kołodziej (robiłdrewniane wozy, sanie i części do nich, głownie koła). 



    





„Krawcowa” – poznanie zawodu krawcowej. Prowadzący prezentuje wiele zdjęć akcesoriow, z ktorych 

korzystają przedstawiciele rożnych zawodow. Dzieci wybierają spośrod zdjęć tylko te, ktore przedstawiają



przedmioty potrzebne krawcowej (nitka, igła, naparstek, maszyna do szycia, nożyczki, materiał

itd.) Następnie Prowadzący zaprasza do polisensorycznego rozpoznanie rożnych materiałow: bawełny, 

jeansu, lnu itd. Dzieci dotykają materiałow, probują określać ich cechy, opisywać je. Prowadzący prowadzi 

rozmowę na temat tego, skąd się biorą materiały, tkaniny. 



   

    

„Centymetr” – wyścig na miarkach krawieckich. Dzieci w parze z prowadzącym, bądź rodzeństwem 

otrzymują miarkę krawiecką, trzy klamerki do bielizny oraz kostkę. Należy wyznaczyć

środek miarki. Na środku zostaje przyczepiona jedna klamerka (meta). Dwie pozostałe klamerki

są pionkami. Stają po przeciwnych końcach miarki. Osoby na zmianę rzucają kostką i poruszają się

w kierunku środka miarki tyle pol, ile wskazuje liczba wyrzuconych oczek. Kto pierwszy osiągnie cel

(środek miarki), wygrywa. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 14. 

1. „Zawody” – zabawa ruchowa tworcza. Dzieci poruszają się po pomieszczeniu przy dźwiękach muzyki.

W przerwie prowadzący wymienia nazwę zawodu, dzieci naśladują czynności wykonywane w tym



zawodzie.

2.„Zawody strażackie” – tor przeszkod wg. pomysłu prowadzącego,np.

 Dzieci po kolei wykonują poszczegolne zadania: bieg raczkiem do wyznaczonego punktu pomieszczenia, 

następnie dookoła punktu, po drodze zabranie piłki, trafienie z linii do kosza na bieliznę (proby trwają tak 

długo, aż dziecko trafi), dalej na czworakach pod tunelem z krzeseł, po skakance stopa, za stopą, z jajkiem 

gotowanym na łyżce do mety. Rodzice nagradzają brawami dziecko, nadają  mu tytuł „Najszybszego 

strażaka”.

3. „Na kolei” – prowadzący wręcza dziecku kocyk, dzieci klękają na kocykach i odpychają się rękami. Dziecko 

jest lokomotywą, pozostali domownicy to kolejne wagoniki. Dzieci naśladują odgłosami pociąg. Lokomotywa

i wagoniki poruszają się po torze, zatrzymują się na stacjach, dzieci wymieniają nazwy miejscowości. Trasa

liczy dwa okrążenia wokół pomieszczenia. 

„Sznurki i dziurki” – prowadzący przygotowuje dowolne wzory z dziurkami. Każde dziecko otrzymuje

wzór i sznurówkę. Zadaniem dzieci jest poprzeplatać sznurowkę przez dziurki, można wykorzystać gotowe 

sznurowanki, lub przygotować je z kartonu wykorzystując dziurkacz.

 

„Ozdobiony dywan” – doskonalenie motoryki małej.  Prowadzący rozdaje dzieciom duże brystole. Dzieci

ozdabiają je szlaczkami (pędzlem i farbą). Dzieci mogą też rzucać kostką, na ktorej znajdują się przykładowe

szlaczki, i rysować takie, ktore wypadną. 

Wyjście na dwór. Rzucanie do celu śnieżkami .

 „Guziki” – zabawa matematyczna. Klasyfikowanie guzikow ze względu na liczbę dziurek, kształt,

kolor. Układanie rytmow z guzikow. Kontynuowanie rytmow, uzupełnianie, naśladowanie.



Praczki – zabawa do piosenki. 

Praczki
sł. i muz. Tradycyjne

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,
jak praczki pracują, pokażę ja wam.

Tak piorą, tak piorą przez cały długi dzień. (×2)
Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,

Jak praczki pracują, pokażę ja wam.
Wieszają, wieszają przez cały długi dzień. (×2)
Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,

Jak praczki pracują, pokażę ja wam.
Prasują, prasują przez cały długi dzień. (×2)
Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,

Jak praczki pracują, pokażę ja wam.
Składają, składają przez cały długi dzień. (×2)
Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,

Jak praczki pracują, pokażę ja wam.
Tańcują, tańcują przez cały długi dzień. (×2)

Dzieci ruchem ilustrują treść piosenki:

I. zwrotka – zaciskają dłonie w pięści i pocierają ręką o rękę (piorą);

II. zwrotka – podnoszą ręce (wieszają pranie);

III. zwrotka – zwijają dłoń w pięść i poruszają ręką w poziomie (prasują);

IV. zwrotka – wykonują ruchy naśladujące składanie bielizny;

V. zwrotka – tańczą. 

„Drzewo z guzikow” – zabawa plastyczna, rozwijanie ekspresji tworczej. Prowadzący proponuje, by guziki

w podobnych kolorach wykorzystać do tworzenia drzew o danej porze roku. Dzieci rysują na kartkach

drzewa z gałęziami bez liści. Ozdabiają je zależnie od wybranej pory roku: guzikami białymi, niebieskimi

(zima), pomarańczowymi, czerwonymi, brązowymi (jesień), zielonymi, rożowymi (wiosna),

zielonymi, czerwonymi, fioletowymi (lato). 

Filmy dla ciekawskich KUKUŁEK:

Ginące zawody- Garncarstwo 

https://youtu.be/e4oSaT3TAzY

Ginące zawody- Tkactwo

https://youtu.be/DyWvsoxe6rg 

https://youtu.be/e4oSaT3TAzY
https://youtu.be/DyWvsoxe6rg




 

  




