
 

Propozycja  zajęć i zabaw z dziećmi   na dzień   27.05.2020 r. 

Temat:  Zawody naszych rodziców. 

 

Witajcie !!! 

Dziś wzbogacicie swoje  wiadomości na temat  różnych zawodów. Miłej zabawy! 

 

 

1. 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 kojarzy ten przedmiot. 

- grzebień - fryzjer 

- kwiat - kwiaciarka 

- wałek do ciasta - piekarz 

- zeszyt - nauczycielka 

- klucz francuski - mechanik 

- okulary - optyk 

- słuchawki - lekarz 

- strzykawka – pielęgniarka 

  

2. Utrwalenie piosenki Dla ciebie, mamo.  

 https://pp6malyeuropejczyk.pl/download/35%20-%20Track%2035%20(online-audio-

converter.com).mp3 

3. Rytmiczna rozgrzewka W PODSKOKACH – poćwiczcie razem z rodzicem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

4. Co robią moi rodzice?  zabawa ruchowo – naśladowcza. Rodzic  czyta wiersz,              

a dziecko ilustruje tekst: 

„Zwariowany poranek” 

Idzie tata na paluszkach (dzieci idą na placach) 

cicho skrada się do łóżka (kładą place na ustach i mówią ciii) 

w mamy ucho szepcze zdanie (szemrają po cichu) 

- Wstawaj mamo na śniadanie (powtarzają zdanie) 

 

Mama zrywa się z pościeli (wyciągają ręce do góry i podskakują) 

https://pp6malyeuropejczyk.pl/download/35%20-%20Track%2035%20(online-audio-converter.com).mp3
https://pp6malyeuropejczyk.pl/download/35%20-%20Track%2035%20(online-audio-converter.com).mp3
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


gładzi włosy, łóżko ścieli (poprawiają włosy i podnoszą „kołdrę) 

pędzi szybko wprost do szafy (biegną) 

wkłada bluzkę, tę w żyrafy (naśladują zakładanie bluzki) 

 

Stawia czajnik na kuchence (trzymają przedmiot i stawiają go) 

potem bierze mnie za ręce (robią z ramion kołyskę) 

są gilgotki, jest ściskanie (wzajemnie się łaskoczą i obejmują) 

plus turlanie na tapczanie (turlają się po dywanie) 

 

Co w tym czasie robi tata? (rozkładają ręce) 

Lista zajęć jest bogata 

parzy kawę, piecze grzanki (pokazują na palach listę czynności) 

kładzie noże, stawia szklanki. 

 

Gdy śniadanie już zjedzone, (głaszczą się po brzuchach) 

mama mruga w moją stronę (mrugają jednym okiem) 

Wkładaj kurtkę, halo Wiola! (wołają kogoś ręką) 

Bo jedziemy do przedszkola (naśladują jazdę samochodem) 

 

Tata krztusi się ze śmiechu  (śmieją się ) 

Mamo, mamo dość pośpiechu!  (grożą palcem) 

Dopij kawę, pogłaszcz kota,  (naśladują picie i głaskanie kota) 

Dzisiaj przecież jest sobota!   (kiwają głowami). 

 

5. Rozmowa kierowana na temat wiersza. 

- Kto występował w wierszu? 

- Jakie obowiązki w domu miał tata? 

- Jakie czynności wykonywała mama? 

- Jakie obowiązki miała Wiola? 

- Czy oprócz domowych obowiązków rodzice coś jeszcze robią? 

- Jaki zawód wykonują Twoi rodzice? 

  

6. Jaki zawód wykonują osoby na obrazkach? – rozpoznawanie i nazywanie różnych 

zawodów przez dziecko. Załączone obrazki można wydrukować dwa razy                             

i wykorzystać do zabawy z dzieckiem  jako Grę memo. 



 

7. 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). 

  



 8. Rodzinny obiad– zabawa matematyczna według metody E. Gruszczyk-

Kolczyńskiej. 

Dziecko dostaje trzy kółka z papieru i siedem liczmanów (klocki, guziki). Kółka są 

talerzami mamy, taty i dziecka i każda z tych osób dostaje na talerz po dwa pierożki 

(klocki, guziki). Dziecko po rozłożeniu pierogów ma  policzyć ile jest wszystkich 

pierożków. Następnie mama oddaje jeden pierożek tacie. Czy pierożków jest nadal tyle 

samo? Kto ma najwięcej, kto najmniej?  

 Zabawę kontynuujemy dalej zmieniając liczbę pierożków u dziecka, taty itp. 

 

9. Zabawa podsumowująca – Prawda czy fałsz? 

Dla dziecka minki: smutna i wesoła.  

Rodzic  mówi 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.  

Lekarz leczy ludzi. 

Kucharz szyje ubrania.                                                                                                                                 

10. A teraz czas na wykonanie karty pracy. Powodzenia!                                       

Karta pracy w książce Nowe przygody  Olka i Ady, cz. 2, str. 54 

Dziecko:  

- rysuje w ramkach prezenty, jakie chciałoby wręczyć rodzicom (w niebieskiej ramce – 

prezent dla taty, a w czerwonej – dla mamy), 

- odczytuje wyrazy zapisane na bilecikach (z pomocą rodzica), 

- dotyka palcem kolejnych obrazków serc i nazywa ich kolory. 

11. Na koniec obejrzyjcie krótki film Poznajemy miejsca pracy i różne zawody 

 https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc&feature=youtu.be 

 

 

Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście, pozdrawiam i do następnych zajęć ☺ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc&feature=youtu.be

