
22.05.2020- piątek. Poznaję zawody moich rodziców 

Witajcie kochani, dzisiaj piątek ostatni dzień tygodnia zdalnej nauki . 

Na początek włączcie piosenkę( w załączniku) podziękujcie Rodzicom, 

że są najwspanialsi na świecie i że bardzo ich kochacie. Mile widziane 

całusy!!!☺☺☺ 

Teraz zadania na dzisiaj. 

1. „Ile słyszysz, ile widzisz?” – zabawa ćwicząca sprawną reakcję na sygnał 

dźwiękowy, wizualny. Tata przygotowuje garnek lub bębenek i łyżki.  

• Ile uderzeń w garnek/bębenek dziecko usłyszy, tyle razy podskakuje.  

• Ile łyżek tata położy przed sobą, tyle przysiadów robi dziecko. 

2. „Co robią różni ludzie?” - masaż - zabawa ilustracyjna do wiersza.  

Rodzic na plecach dziecka wykonuje różne ruchy odpowiednio do treści 

wierszyka.  

Stolarz młotkiem stuka 

 (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść) 

Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami) 

Kucharz w garnku miesza 

(koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią) 

Praczka pranie wiesza 

(delikatne szczypanie) 

Rolnik grabi siano 

 („grabienie” palcami obu rąk z góry na dół) 

Muzyk gra co rano 



(naśladowanie ruchów pianisty) 

I ja też pracuję (wskazywanie na siebie) 

Obrazek maluję 

(dowolne kreślenie palcami na plecach partnera). 

3. „Rodzinne zagadki sensoryczne.” Rodzic wkłada do pudełka np. po 

butach różne przedmioty: grzebień, kwiat, wałek do ciasta, zeszyt, klucz 

francuski, okulary, słuchawki, strzykawka ( w zależności co ma w domu). 

Dziecko dotyka różnych przedmiotów i stara się po dotyku odgadnąć co to 

jest i z jakim zawodem albo osobą kojarzy ten przedmiot. 

- grzebień - fryzjer 

- kwiat - kwiaciarka 

- wałek do ciasta - piekarz, ciastkarz 

- zeszyt - nauczycielka 

- klucz francuski - mechanik 

- okulary - optyk 

- słuchawki - lekarz 

- strzykawka – pielęgniarka 

4. „Co robią moi rodzice?” – wypowiedzi dzieci na podstawie własnych 

doświadczeń, zapoznanie dzieci z różnymi zawodami - interesowanie się 

pracą zawodową rodziców. 



5. Zabawa dydaktyczna – Co robi moja mama, mój tata ? – pokazywanie 

czynności wykonywanych przez rodziców – pantomima. Można podzielić 

te czynności na związane z pracą i te wykonywane w domu.  

 

 
 



 
6.Rozwiążcie zagadki: 

 

 

o Pani w białym stroju sprzedaje nam z półek buteleczki, tubki, torebki 

pigułek. (aptekarka) 

o Kto musi ściąć drzewo mechaniczną piłą, żeby na meble, listwy, desek 

wystarczyło? (drwal) 

o Kto to jest? Odgadnie chyba każde dziecko! Stoi przed orkiestrą. Wywija 

pałeczką. (dyrygent) 

o Kto nad głowami szczęka nożyczkami? Kiedy nie umiemy fryzury zrobić 

sami, tego pana odwiedzamy. (fryzjer) 

o To oni, w głębi ziemi, czarne zwalają bryły, żeby we wszystkich oknach 

jasne się światła paliły. (górnik) 

o Jaki zawód ma ten pan, co naprawia każdy kran. (hydraulik) 

o Ma biały fartuch - jak lekarz, ale nie leczy - wypieka. (piekarz) 

o Nosi biały czepek i biały fartuszek, ażebyś był zdrowy, czasem ukłuć 

może. (pielęgniarka) 

o Pani za sklepową ladą kupującego grzecznie wita. Tu odważy, tam 

domierzy towar dobry, tani, świeży. (sprzedawczyni) 

o Deska, młotek, zręczne ręce, zrobią mebli coraz więcej. (stolarz) 

o Kto pracuje w hełmie, pnie się po drabinie, kiedy syczy ogień i gdy woda 

płynie. (strażak) 

o Jak się nazywa taki lekarz, którego pacjent głośno szczeka. (weterynarz) 

 

 

 

 

 

 



Zadanie dla  pracusiów ☺☺☺ z serii „Kodowanie na Dywanie”. 

 

 

 

 

Miłego odpoczynku i  zabawy podczas weekendu z Rodzinką. 

Pozdrawiamy, z niektórymi dziećmi do zobaczenia w poniedziałek . 

 


