
Zawody naszych rodziców 

 
1. Zabawa z piłką w kole – Co robi mama? Co robi tata? 
Piłka. 
Rodzic turla piłkę do  dziecka. Dziecko odpowiada na wybrane pytanie: 
− Kim z zawodu jest twoja mama? 
− Co robi twoja mama? 
− Kim z zawodu jest twój tata? 
− Co robi twój tata? 
Dziecko odpowiada i turla piłkę z powrotem do rodzica 
 
2.  Wysłuchanie wiersza Ireny Róży Salach Tata jest… 
Tata Olka jest kucharzem, 
tata Ani – marynarzem, 
tata Krysi dobrze piecze, 
tata Tomka ludzi leczy, 
tata Zosi trudy znosi, 
tata Werki topi serki, 
tata Kuby szelki gubi, 
tata Iwony sprzedaje balony, 
tata Marty lubi żarty. 
A mój kochany tatulek, 
tatulek kochany, 
wcale nie może żyć 
bez mojej miłej mamy. 
 
• Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza. 
Pytania: 
− Jakie zawody wykonywali ojcowie Olka, Ani i Iwony w wierszu? 
− Jaki zawód wykonuje tata Tomka, jeśli wiemy, że leczy ludzi? 
− Czy gubienie szelek to zawód? 
− Skoro tata Marty lubi żarty, to jaki zawód mógłby wykonywać? 
 
 
3. „Zawody” - oglądanie filmu edukacyjnego  
https://www.youtube.com/watch?v=K9TF6aefiUw 
 

 
4.  Zabawa podsumowująca – Prawda czy fałsz? 
Dla każdego dziecka minki: smutna i wesoła. 

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


Rodzice rozdają dzieciom minki (smutne i wesołe)  i mówią zdania dotyczące 
różnych zawodów. Dzieci podnoszą do góry minkę wesołą, jeśli zdanie jest 
prawdziwe, lub minkę smutną, jeśli zdanie jest fałszywe. Przykłady zdań: 
Strażak gasi pożary. 
Fryzjer sprzedaje w sklepie. 
 
5. Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 18  
Dla dziecka krążek gimnastyczny i obręcz w jednym z kolorów: czerwonym, 
żółtym, niebieskim, zielonym (można je zastąpić klockami). 
 
• Wprowadzenie do zajęć. 
Dzieci maszerują, rytmicznie licząc do czterech. Na jeden – klaszczą w dłonie.  
 
• Ćwiczenie wyprostne – Bociany. 
Dzieci układają krążki na głowach, prostują plecy, układają ręce na biodrach  
i powoli poruszają się po całym pokoju, wysoko unosząc kolana – bociany chodzą 
po łące. 
 
• Zabawa ćwicząca orientację i refleks – Żabki. 
Nagranie piosenki Kocham Cię 
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs 
 

Dzieci kucają obok swoich krążków. Przy dźwiękach muzyki wstają i swobodnie 
biegają. Na przerwę w muzyce i hasło Bocian, jak najszybciej kucają przy innych 
krążkach niż poprzednio. 
 
• Ćwiczenia mięśni nóg i mięśni brzucha – Dżdżownica. 
Dzieci leżą na brzuchu. Dłonie, jedna ułożona na drugiej. Brodę opierają na 
dłoniach. Na sygnał unoszą je w górę dłonie, tak, jakby wyglądały przez otwór – 
dżdżownica szykuje się do wyjścia z ziemi. Po chwili wracają do pozycji 
wyjściowej, powtarzają ćwiczenie. 
 
• Ćwiczenie uspokajające. 
Odtwarzacz CD, nagranie spokojnej melodii. 
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs 

Dzieci siedzą skrzyżnie. Krążki układają na głowach. Zamykają oczy. Rodzice 
włączają nagranie melodii. Dzieci rytmicznie oddychają, wsłuchując się w dźwięki 
melodii. 
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6. Ozdabianie laurki w dowolny sposób 

*Karta pracy do wydruku poniżej lub w podanym linku 

https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/dzien-ojca-taty-

kolorowanka/ 
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