
 

Piątek 04.12.2020

TEMAT: KIM MOGĘ BYĆ?

CELE OGÓLNE: 

-poszerzanie słownika czynnego i biernego o nazwy zawodow wykonywanychprzez ludzi; 

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów.

Zabawy dowolne. Wdrażanie dzieci do samodzielnego wymyślania zabaw. 

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.

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


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  

Kształtowanie codziennych nawykow higienicznych.

A jak będę dorosła – zapoznanie z wierszem D. Wawiłow.

A jak będę dorosła
Danuta Wawiłow

Jak mi ręce urosną,
jak mi nogi urosną,
jak już będę dorosła
i wysoka jak sosna,

to zostanę, zostanę, zostanę… no kim?
To na pewno zostanę lekarzem!

Przyjdę w białym fartuchu,
mamie zajrzę do ucha,

tatę poklepię po brzuchu,
powiem: „Trzymaj się, zuchu!”,

i zapiszę, zapiszę, zapiszę… no co?
I zapiszę paskudne lekarstwo!

Co mi płacze i krzyki!
Będę robić zastrzyki!

Będę strasznie się trudzić!
A gdy już mi się znudzi,

to zostanę, zostanę, zostanę… no kim?
To zostanę okrutnym piratem!

Nie posłucham się taty,
będę strzelać z armaty!

Będę w workach pękatych
przechowywać dukaty!

Będę straszną mieć brodę i pistolet, i co?
I piracką przepaskę na oku!

Co mi wiatry i burze!
Mogą trwać jak najdłużej!

A jak nimi się znużę,
to pojadę, pojadę, pojadę… no gdzie?

To pojadę z powrotem do mamy!

Omowienie wiersza. Prowadzący pyta: 

-Jakie zawody chciała wykonywać dziewczynka z wiersza?; 

-Czy często zmieniały się jej marzenia?; 

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


-Jak sądzicie, czy dziewczynka dotrzyma obietnicy?; 

-Kim wy chcielibyście zostać w przyszłości i dlaczego?. 

Praczki – zabawa do piosenki.

https://youtu.be/35ztvWERAQ0 

„Ja w przyszłości” – praca plastyczna. Dzieci rysują siebie za dwadzieścia lat. Rozmawiają z prowadzącym na

temat miejsc pracy i wykonywanych zawodow.  Łamanie stereotypów – prowadzący uświadamia dzieciom, 

że mogą być, kim tylko chcą, bez względu na to, czy są dziewczynkami, czy chłopcami, bez względu na to, 

gdzie mieszkają, skąd pochodzą. 

Kącik grafomotoryczny, kolorowanie i rysowanie wzdłuż osi symetrii. 

 

https://youtu.be/35ztvWERAQ0


 

 

  



Blok zajęć o emocjach – ciekawość. 

„Kim jestem?” – zabawa dramowa. Jdziecko naśladuje osobę wykonującą jakiś zawod. Zadaniem dziecka 

jest pokazanie, co dana osoba robi.

„Dawne zawody” – zagadki, rozbudzanie ciekawości.

  

Powiedz szybko, kto najlepiej umie

stawiać piece z kafli? Ja mówię o… (zdunie)

Ktoś, kto szmatką i pastą władał,

a w jego ręce każdy z chęcią but wkładał.

Bo on go wyczyścił najlepiej na świecie.

O kim ja mówię, czy wy już wiecie? (pucybut)

On pęk kluczy zawsze przy sobie nosił,

otwierał drzwi, gdy ktoś go o to prosił. (klucznik)

Dbał o to, by wszystkie lampy świeciły swym blaskiem.

I by każda rozświetlała noc, przed rannym brzaskiem. (latarnik)

 



 



Po rozwiązaniu każdej zagadki prowadzący prezentuje obrazek z postacią wraz z krótkim opisem 

wykonywanego zawodu. Zachęca dzieci do zadawania pytań dotyczących wskazanego zawodu.

Prowokuje dzieci do konstruowania pytań, sam zadając pytanie: 

-O co moglibyście zapytać zduna/ pucybuta / klucznika / latarnika /woźnicę?.

 „Co to takiego?” – zabawa dotykowa. Prowadzący gromadzi różne przedmioty kojarzące się z różnymi

zawodami. Dzieci z rodzicami wypowiadają rymowankę: 

Jeśli jesteś ciekawy, dotykaj do woli.

Dotyk ci odgadnąć co to jest pozwoli. 

Zadaniem  dziecka jest rozpoznanie za pomocą dotyku wybranego przez siebie przedmiotu. Następnie 

dziecko określa, do wykonywania którego zawodu potrzebna jest taka rzecz. By dziecko nie widziało 

wybranego przedmiotu, prowadzący przewiązuje mu oczy chustą.

(przykładowe przedmioty: śrubokręt, klucz francuski, grzebień, wałek do włosów, garnek, łyżka, książka, 

długopis, strzykawka, bandaż,)

 „Ciekawość” – dyskusja. Prowadzący w rozmowie z dziećmi poszukuje odpowiedzi na pytania: 

-Co znaczy sformułowanie „zżera mnie ciekawość”?; 

-Co może nas interesować?; 

-Co można zrobić, by zaspokoić swoją ciekawość odnośnie do jakiejś dziedziny, np. nieznanego zawodu?; 

-Czy to dobrze, że coś nas ciekawi, dlaczego?; 

-Jak się czujemy, gdy dowiemy się czegoś, czym byliśmy zainteresowani, gdy zaspokoimy swoją ciekawość?. 

 Wyjście do ogrodu. „Berek” – zabawa bieżna.

„Bingo – zawody” – zabawa dydaktyczna. Utrwalenie nazw zawodów. Dzieci grają w bingo z rodziceami lub 

rodzaństwem. Jeden Rodzic opisuje zawód przedstawiony na obrazku. Pozostałe osoby zakrywają 

kartonikami lub klockami zdjęcia przedstawiające wybrane zawody. Wygrywa osoba, która jako pierwsza 

zakryje wszystkie obrazki w rzędzie (pionowo lub poziomo). 

 

 



„TAK / NIE – zawody” – zabawa dydaktyczna. Prowadzący wspólnie z dzieckiem przygotowuje dwa kartoniki

z napisami: TAK (np. w kolorze zielonym) i NIE ( np. w kolorze czerwonym).  Następnie prowadzacy mówi 

zdania prawdziwe oraz fałszywe na temat zawodów, dzieci oceniają i podnoszą odpowiednie napisy. Jeśli 

stwierdzą, że zdanie jest nieprawdziwe, podają prawidłowe stwierdzenie związane z danym zawodem.

Przykłady zdań:

Bednarz strzyże bernardyny.

Zdun naprawia piece.

Flisak pływa w łódce.

Kołodziej wyrabia drewniane produkty.

Architekt nie wykorzystuje w swej pracy ołówka.



Programista nie używa komputera.

Dietetyk to zawód wykonywany przez ludzi, którzy promują zdrowe odżywianie.

Logopeda to osoba zajmująca się klockami lego. 

 „Poszukuję…” – zabawa dydaktyczna. Prowadzacy mówi zdania związane z poszukiwaniem człowieka do

pracy, np. Poszukuję osoby, która naprawi kran. Dzieci odgadują, kogo wezwać – podają nazwę

zawodu. 

ZADANIA DLA CIEKAWSKICH KUKUŁEK:

Dziś jest 4 GRÓDNIA, to święto GÓRNIKÓW, zwane BARBÓRKĄ.   

GÓRNIK- to zawód niespotykany w naszym regionie. Górnicy pracują głęboko pod ziemią w kopalniach. 

Wydobywają skarby Ziemi, np. węgiel. Najwięcej kopalni węgla jest na Śląsku. 

Spróbujcie zaspokoić ciekawość i dowiedzieć się wykorzystując dostępne źródła (internet, książki, filmy, 

wiedzę Waszych Rodziców): 

-na czym polega praca górników?

-dlaczego święto górników nazywa się Barbórką?

-jak wygląda roboczy i galowy strój górnika?

-jakie surowce wydobywa się w polskich kopalniach?

-gdzie na mapie Polski jest Śląsk?

 

 



ZADANIA  DLA PRACOWITYCH KUKUŁEK (do wyboru):

Propozycje prac plastycznych:

 

 

 

Karty pracy do wyboru:





 



 


