
Data: 27.04.2020 

Temat: Poznajemy zawody. 

Cel szczegółowe: 

Dziecko: 

• Oglądanie prezentacji przedstawiającej zawody, wypowiada się na temat poznanych 

zawodów 

• naśladuje jazdę samochodem 

• samodzielnie korzysta z toalety, pamięta o myciu rok po skorzystaniu z toalety 

• rozwiązuje zagadki dotykowe 

• wymienia bohaterów  występujących w czytanej bajce 

• pokazuje czynności wykonywane przez rodziców 

• koloruje obrazki nie wychodząc poza linie 

• wznosi konstrukcje z klocków 

• nawleka obrazki na sznurek 

 

1. Oglądanie prezentacji o zawodach. 

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

2. „Samochody” zabawa naśladowcza 

 Dziecko- kierowca biega do muzyki po pokoju z kółkiem wyciętym z papieru ( kierownicą) 

i głosem naśladuje dźwięk silnika samochodu.  

3. „Jestem samodzielny” samodzielne korzystanie z toalety oraz pamiętanie o myci rąk. 

4.  „Jestem kierowcą”- zabawa w formie opowieści ruchowej  

Rodzic czyta poniższy tekst, a dziecko wykonuje czynności o których czyta rodzic. 

Wykonujesz zawód kierowcy: wsiadasz do samochodu, przekręcasz kluczyk w stacyjce, 

uruchamiasz silnik który nie chce zapalić ; teraz silnik już pracuje (odgłos silnika). Ruszasz 

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


po określonej trasie. Dojeżdżasz do skrzyżowania, zapala się światło czerwone, musisz stać. 

Teraz światło żółte, przygotowujesz się do wyruszenia w dalszą drogę. Kolejne skrzyżowanie 

- możesz jechać, bo pali się zielone światło (dzieci mogą wzbogacić opowieść własnymi 

pomysłami)  

5. „Do kogo należy ten przedmiot? -zagadki dotykowe 

Do worka włóż grzebień, stetoskop, łyżkę, książkę, gwizdek, wałek, nicie. Zadaniem dziecka 

będzie rozpoznać dany przedmiot za pomocą dotyku oraz powiedzieć kto używa tego przedmiotu w 

swoim zawodzie.  

6. „Popołudnie z książką”- słuchanie bajki  

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

7. „Zawody” kolorowanie obrazków przedstawiających zawody (zał 1) 

8. „Kim jest moja mama, mój tata?”- zabawa pantomimiczna 

Zaproś do tej zabawy rodzeństwo, rodziców lub dziadków. Stań na środku pokoju i za 

pomocą naśladuj czynności wykonywane przez jednego z rodziców. Reszta osób ma za 

zadanie odgadnąć kogo naśladujesz.  

9. „Przewlekane obrazki” ćwiczenia manualne 

Pozbieraj swoje stare obrazki. Poproś rodzica aby w każdym z nich zrobił dziurę przez którą 

będziesz przewlekał sznurek, sznurowadło. Im więcej obrazków tym lepiej.  

10. Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem dowolnych klocków.  

 

Życzymy miłej zabawy:) 

Wychowawczynie: Anna Trzeciak, Agnieszka Puszko   

 

 

 

 

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


Załącznik nr 1 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 


