
3, 4, 5, 6 latki

4.05.2020 – 8.05.2020

Wielkie talenty, ciekawe zawody

Cele:

- ćwiczenie dłuższych wypowiedzi dziecka na podany temat;

- rozwijanie wyobraźni i marzeń dziecka na temat jego wykonywanego zawodu w przyszłości;

- uważne słuchanie opowiadania;

- układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy;

-  wskazywanie  zawodów  wykonywanych  przez  rodziców  i  osoby  z  najbliższego  otoczenia,

wyjaśnianie, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód;

1.  Prosimy  przeczytać  dzieciom  opowiadanie  „A  ja  będę….”  -  Wojciech  Widłak

oraz  porozmawiać  z  nimi  na  temat  różnych  zawodów  wykonywanych  przez  dorosłych

(szczególnie osób z najbliższego otoczenia:  mama, tata,  babcia dziadek,  ciocia,  wujek itp.)

Zapytać także, kim Państwa dziecko chciałoby zostać w przyszłości?

Wiedziałem oczywiście, że dorośli pracują, ale nie miałem pojęcia, że robią tyle ciekawych

rzeczy. Zaczęło się od tego, że dziś do przedszkola przyszedł tata Antosia. Przyszedł wcale nie po

to,  żeby odprowadzić  Antosia,  ani  nie  po  to,  żeby go odebrać,  tylko  po to,  żeby opowiedzieć

o swojej pracy. Miał na sobie bardzo ładne ubranie i czapkę. Okazało się, że jest...Nigdy w życiu

nie uda się wam zgadnąć! Pilotem!

Lata wielkim samolotem i przewozi ludzi do dalekich krajów. Lata o wiele wyżej i dalej niż ja

wtedy, gdy leciałem na latawcu!

Tata Antosia pokazywał zdjęcia. Na jednych stał przed samolotem, na innych siedział w środku

przed mnóstwem kolorowych światełek i zegarów, a na kolejnych fotografiach był w tych różnych

dalekich miejscach, do których udało mu się dolecieć.

Potem wszyscy koniecznie chcieli zrobić sobie zdjęcie z tatą Antosia, a niektórym udało się nawet

przymierzyć  jego  czapkę.  Mnie  też,  bo  Antoś  mi  ją  włożył,  ale  niestety  była  trochę  za  duża.

Kiedy tata Antosia już poszedł,  zacząłem się zastanawiać,  czy mógłbym kiedyś zostać pilotem.

Latać wyżej niż ptaki i  przewozić ludzi do dalekich krajów...  Zapytałem o to Sebka i Jagódkę.

–  No,  nie  wiem  –  odpowiedział  Sebek.  –  Dorośli  pasażerowie  mogliby  się  dziwić,  gdyby

cię  zobaczyli  w  kabinie  pilota.  I  chyba  nie  ma  takich  małych  mundurów,  które  by  na  ciebie

pasowały...
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Zmartwiłem się  trochę  i  choć  starałem się  niczego  po sobie  nie  pokazywać,  Jagódka  od razu

zauważyła...

–  Nie  martw  się,  Nijaczku  –  powiedziała.  –  Przecież  nie  musisz  zostać  pilotem,  żeby  latać

samolotami. A poza tym jest jeszcze wiele ciekawych zawodów. Ja na przykład chciałabym zostać

pielęgniarką, jak mama, i pomagać chorym dzieciom.

–  A ja  chciałbym  się  nauczyć  naprawiać  samochody  –  powiedział  Sebek  –  jak  nasz  wujek.

Wujek mówi, że na razie umiem nieźle wszystko rozkręcić, więc teraz muszę się tylko nauczyć,

jak to wszystko poskręcać...

–  Jeszcze  niedawno  mówiłeś,  że  chcesz  pracować  w banku,  jak  tata!  –  zdziwiła  się  Jagódka.

– Rzeczywiście – przypomniał sobie Sebek. – Hmm... Gdybym już poskręcał te samochody, może

mógłbym potem popracować w banku?

A ja  zacząłem się  zastanawiać,  kim mógłbym zostać  –  pilotem,  mechanikiem samochodowym

(bo  tak  się  nazywa  ten  naprawiacz),  a  może  pielęgniarką?  Policjantem,  nauczycielem  albo

kaskaderem?

Zaraz,  zaraz,  a  może  wy  mi  coś  podpowiecie?  Czy  wiecie  już,  kim  chcielibyście  zostać?

2. Zagadki – Mariusz Niemycki 

Jest taki dziwny sklepik, gdzie

pani w fartuchu białym czeka,

gdy tylko jej receptę dasz,

natychmiast da ci lekarstw.

I jeszcze się uśmiechnie,

choć w nocy dyżuruje.

I jeszcze coś doradzi,

gdy rady potrzebujesz. (aptekarka)

Półki, szafy i regały,

książek pełen dom jest cały!

No, a kto tym wszystkim rządzi,

w labiryncie nie zabłądzi?

Kto, co czytać nam doradzi,

w bibliotece poprowadzi? (bibliotekarka)
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Mieszka pod lasem, zna zwierząt masę,

zna wszystkie drzewa, wilga mu śpiewa.

Strzeże porządku w każdym zakątku,

dla saren ziarno podrzuca rano.

Lubi zaskrońce, dba o zające,

tak las szanuje, że w nim pracuje! (leśniczy)

Biega szybko, bez zmęczenia,

pompki robi od niechcenia.

Sto przysiadów i podskoków,

nikt mu nie dotrzyma kroku!

Gdy się czasem gorzej czuje,

także ćwiczy, też trenuje.

W dwa miesiące, bez przesady,

gotów jest do olimpiady!

I nie zdziwi się wcale,

jak zdobędzie tam medale. (sportowiec)

Idziemy do teatru:

dzisiaj na wielkiej scenie

„JAŚ i MAŁGOSIA” będzie,

to znaczy przedstawienie.

Idziemy do teatru:

każdy rozrywki szuka,

dzisiejsze przedstawienie

to krótko mówiąc sztuka.

Idziemy do teatru,

bo przecież w głównej roli

wystąpi gwiazdor słynny:

napatrzysz się do woli.

Idziemy do teatru,

pójdziemy też do kina,

bo tam on gra, on tańczy –

już seans się zaczyna! (aktor)
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Wiszą na ścianie barwne płótna,

mógłbym oglądać je do jutra!

Na pierwszym konie,

na drugim dłonie,

na trzecim góry,

na czwartym chmury,

na piątym statki,

na szóstym barki,

na siódmym liście

i oczywiście mogę

tak liczyć, liczyć, liczyć

i wcale dobrze nie policzyć

i sam już nie wiem, ile razy pytam:

„Kto namalował te obrazy?” (malarz)

3. Poeta, to brzmi dumnie! – zabawa słowna, wspólne układanie rymowanki.

Rodzic  podaje  zdanie  rozpoczynające,  dzieci  próbują  stworzyć  rymy,  tak  by  powstał  krótki

wierszyk, np.:

Poeta, to brzmi dumnie!

Wierszyk  ułożyć umie!

Marek szybko klocki składa,

Tomek bajki  opowiada.

Julka na koniu galopuje,

A Ewa ładnie farbami maluje.

Iwona Pietrucha

4. Poszukaj czegoś... – zabawa tropiąca.

Rodzic zachęca swoje dziecko, aby się rozejrzało dookoła oraz przyniesienie czegoś: 

- okrągłego (np. kasztan, kamyk), 

- co pachnie (może to być gałązka, jednak należy zaznaczyć, że nie wolno niczego zrywać, można

zbierać jedynie przedmioty leżące na ziemi),

- mokrego (np. chusteczka nawilżająca)

4



- szeleszczącego (np.:liść)

- zimnego (np.: lód, jogurt)

-itp.

5. Zabawy z rytmami

Rodzic układa dziecku rytm, dziecko uzupełnia dalszą część np.:

Mogą być wykorzystane różne przedmioty (miś – piłka -klocek -miś….; kamień – liść -kamień -…)

6. Karty pracy:

Udostępniono z:

- Źródło: M. Niemycki, „Kubusiowe zagadki”, Zakład Wydawnictw i Reklamy „IWANOWSKI”, Płock 1995, s. 33, 35–37, 39, 45, 
46.

- https://www.google.pl/search?q=rysowanie+po+%C5%9Bladzie+3+latki&tbm=isch&hl=pl&hl=pl&ved=2ahUKEwj-
6d_Bh5bpAhUSyCoKHeXICz8QrNwCKAB6BAgBEG8&biw=1349&bih=625#imgrc=8ESCia_Ozj8SPM&imgdii=JFEtXiaqyYvnL
M

- https://www.google.com/search?
q=zawody+karty+pracy&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9rqKliZbpAhVDuSoKHQNdCSQQ2-
cCegQIABAA&oq=zawody&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyA
ggAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAUKU9WLpkYKN8aAFwAHgAgAGPAYgBqQWSAQMy
LjSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=Tt-
tXv3PMsPyqgGDuqWgAg&bih=568&biw=1242&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827#imgrc=rF46C9
BYxRmCFM&imgdii=AFzG3TRkoeNSBM 

5

https://www.google.pl/search?q=rysowanie+po+%C5%9Bladzie+3+latki&tbm=isch&hl=pl&hl=pl&ved=2ahUKEwj-6d_Bh5bpAhUSyCoKHeXICz8QrNwCKAB6BAgBEG8&biw=1349&bih=625#imgrc=8ESCia_Ozj8SPM&imgdii=JFEtXiaqyYvnLM
https://www.google.pl/search?q=rysowanie+po+%C5%9Bladzie+3+latki&tbm=isch&hl=pl&hl=pl&ved=2ahUKEwj-6d_Bh5bpAhUSyCoKHeXICz8QrNwCKAB6BAgBEG8&biw=1349&bih=625#imgrc=8ESCia_Ozj8SPM&imgdii=JFEtXiaqyYvnLM
https://www.google.pl/search?q=rysowanie+po+%C5%9Bladzie+3+latki&tbm=isch&hl=pl&hl=pl&ved=2ahUKEwj-6d_Bh5bpAhUSyCoKHeXICz8QrNwCKAB6BAgBEG8&biw=1349&bih=625#imgrc=8ESCia_Ozj8SPM&imgdii=JFEtXiaqyYvnLM
https://www.google.com/search?q=zawody+karty+pracy&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9rqKliZbpAhVDuSoKHQNdCSQQ2-cCegQIABAA&oq=zawody&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAUKU9WLpkYKN8aAFwAHgAgAGPAYgBqQWSAQMyLjSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=Tt-tXv3PMsPyqgGDuqWgAg&bih=568&biw=1242&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827#imgrc=rF46C9BYxRmCFM&imgdii=AFzG3TRkoeNSBM
https://www.google.com/search?q=zawody+karty+pracy&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9rqKliZbpAhVDuSoKHQNdCSQQ2-cCegQIABAA&oq=zawody&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAUKU9WLpkYKN8aAFwAHgAgAGPAYgBqQWSAQMyLjSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=Tt-tXv3PMsPyqgGDuqWgAg&bih=568&biw=1242&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827#imgrc=rF46C9BYxRmCFM&imgdii=AFzG3TRkoeNSBM
https://www.google.com/search?q=zawody+karty+pracy&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9rqKliZbpAhVDuSoKHQNdCSQQ2-cCegQIABAA&oq=zawody&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAUKU9WLpkYKN8aAFwAHgAgAGPAYgBqQWSAQMyLjSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=Tt-tXv3PMsPyqgGDuqWgAg&bih=568&biw=1242&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827#imgrc=rF46C9BYxRmCFM&imgdii=AFzG3TRkoeNSBM


3, 4 latki
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3, 4 latki  - Rysuj po śladzie
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5, 6 latki – Wytnij i sklej kostkę do gry „Kto to? –  rzuć kostką, nazwij zawód i naśladuj”
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5, 6 latki – Rysuj po śladzie
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