
Scenariusz zajęć –wtorek, 12 maja 

Krąg tematyczny: Kiedy dorośli idą do pracy... 

Temat 162: Kim zostanę, kiedy dorosnę?  

 

1. Na budowie – zabawa orientacyjno-porządkowa.                                                               

Dziecko wymienia nazwy urządzeń, które są potrzebne w pracy budowlańców. Dziecko 

porusza się swobodnie po sali, a na podane przez rodzica hasło wykonuje umówione 

czynności. Gdy padnie hasło: Kask, dziecko układa obie dłonie na głowie. Natomiast na 

słowo: Betoniarka dziecko wykonują krążenie biodrami. 

 

2. Podaj cegłę – zabawa rozwijająca umiejętność współpracy.                                              

Dziecko ma za zadanie znaleźć sposób na przetransportowanie wszystkich woreczków – 

cegieł umieszczonych w pojemniku w jednym kącie sali do pojemnika znajdującego się w 

drugim końcu sali. Po rozpoczęciu zabawy ma 10 sekund na zajęcie pozycji, nie może 

jednak w tym czasie dotykać woreczków.                                                                                   

Środki dydaktyczne: dwa pojemniki, woreczki gimnastyczne 

 

3. Zestaw „Zawodowa gimnastyka”  

Listonosz wrzucający listy do skrzynki – dziecko stoi w pozycji wyprostowanej, 

trzymając ugięte w łokciach ręce na wysokości klatki piersiowej, wykonuje wypad w bok, 

uginając lekko kolana, prostując ręce i rozkładając je jednocześnie na boki; potem 

następuje powrót do pozycji wyjściowej i wykonanie wypadu w przeciwną stronę.  

 

Górnik zjeżdżający do kopalni – dziecko wykonuje przysiady.  

 

Kurier dostarczający paczkę – dziecko wyciąga ręce w górę, a następnie wykonuje skłon 

w przód w taki sposób, aby tułów i nogi utworzyły kąt prosty.  

 

Fryzjer tnący nożyczkami – dziecko przyjmuje pozycję leżącą na plecach, unosi 

wyprostowane nogi i wykonuje delikatne wymachy na boki, tzw. Nożyce.  

 

Hydraulik przepychający zatkaną rurę – dziecko wykonuje skłony w przód z 

pogłębieniem.  

 

Kucharz – dziecko napina mięśnie brzucha i pokazuje, jak wygląda, gdy jest głodne, a 

następnie rozluźnia mięśnie i prezentuje, jak wyglądaj, gdy zje to, co przygotował kucharz.  

 

Kelner rozglądający się, czy goście go potrzebują – dziecko stoi w pozycji 

wyprostowanej, trzymając ręce na biodrach, i wykonuje skręty tułowia. 

 



4. Zawody – słuchanie wierszy Zbigniewa Dmitrocy.                                                            

Dziecko słucha wierszy i stara się zapamiętać, jak najwięcej zawodów w nich 

wymienionych.                                                                                                                             

 

„Aktor”                                                                                                                                       

Aktor w życiu i na scenie Gra bez przerwy przedstawienie,                                                         

Po oklaskach lubi sobie Pożartować w garderobie.  

 

„Elektryk”                                                                                                                            

Kiedy światło w domu znika, Trzeba wezwać elektryka,                                                              

Bo ten pan się na tym zna I prąd znajdzie się raz dwa!  

 

„Lekarka” 

Gdy ktoś stuknie się, skaleczy, Pani doktor go wyleczy,                                                               

Bo ta pani zna sposoby I lekarstwa na choroby. 

 

„Piekarz”                             

 Piekarz w nocy nie śpi wcale, Piecze bułki i rogale,                                                                       

A najwięcej piecze chleba, Bo najwięcej go potrzeba!  

 

„Weterynarz” 

 Gdy koń kaszle lub kuleje, Kiedy chory pies nic nie je,                                                         

Weterynarz nawet w nocy Nie odmówi im pomocy. 

 

5. Jakie znamy zawody? – rozmowa na podstawie wierszy.                                                   

Dziecko stara się powtórzyć jak najwięcej nazw zawodów, które pojawiły się w 

wierszykach. Próbuje sobie przypomnieć, jakie zawody wykonują wspomniane osoby. 

Opowiada o swoich spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów. 

 

6. Czy dany zawód do mnie pasuje? – zabawa dydaktyczna.                                                 

Rodzic przypina do tablicy kartoniki, na których umieszczone są hasła związane z 

upodobaniami dzieci, np. Lubię pomagać innym. Do każdego z haseł przyporządkowane są 

cztery zawody, których przedstawiciele powinni kierować się tym hasłem (np. do hasła 

Lubię pomagać innym: pielęgniarka, ratownik medyczny, lekarz, policjant). Ilustracje 

przedstawiające właściwe zawody powinny być dołączone do kartonika z hasłem za 

pomocą długich sznurków. Rodzic kolejno odczytuje hasła na głos, gdy dziecko, się z nimi 

identyfikuje, podnosi ręce. Instrukcja do wykonania pomocy dydaktycznej:                                                     

HASŁO: Lubię pomagać innym. ZAWODY: pielęgniarka, ratownik medyczny, lekarz, 

policjant                                                                                                                                  

HASŁO: Lubię przyrodę. ZAWODY: weterynarz, ogrodnik, kwiaciarka, leśniczy  

HASŁO: Lubię się ruszać, np. grać piłkę, tańczyć. ZAWODY: piłkarz, strażak, tancerz, 

listonosz                                                                                                                                 

HASŁO: Lubię wymyślać zabawy dla wszystkich moich koleżanek i kolegów. ZAWODY: 



dyrektor, trener, reżyser, opiekunka do dzieci                                                                       

HASŁO: Lubię liczyć. ZAWODY: bankowiec, sklepikarz, parkingowy, księgowy 

HASŁO: Lubię malować, wycinać i budować z klocków. ZAWODY: architekt, 

budowlaniec, fryzjer, szewc                                                                                                 

HASŁO: Lubię wiedzieć, jak działają różne rzeczy. ZAWODY: mechanik, elektryk, 

operator koparki, konstruktor maszyn                                                                                   

HASŁO: Lubię dużo wiedzieć, jestem ciekawski. ZAWODY: naukowiec, podróżnik – 

odkrywca, wynalazca, dziennikarz                                                                                        

HASŁO: Podobają mi się ładne przedmioty. ZAWODY: malarz, muzyk, projektant ubioru, 

kosmetyczka                                                                                                                          

HASŁO: Lubię dużo mówić i występować na scenie. ZAWODY: aktor, piosenkarz, 

polityk, nauczyciel                                                                                                                    

Środki dydaktyczne: duże kartoniki z hasłami, kartoniki z ilustracjami/fotografiami osób 

wykonujących różne zawody i nazwami tych zawodów 

 

7. Czym zajmuje się…? – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.                                 

Dziecko losuje kartoniki z obrazkami przedstawiającymi różne zawody. Rodzic odtwarza 

nagranie, a dziecko porusza się rytmicznie do muzyki. Na przerwę w muzyce rodzic 

wymienia cechy dowolnego zawodu, np.: Osoba wykonująca ten zawód lubi 

majsterkować. Dziecko ustawia się w wyznaczonym miejscu i prezentuje swoje ilustracje.                               

Środki dydaktyczne: Dowolna muzyka,  kartoniki z ilustracjami/fotografiami osób 

wykonujących różne zawody 

 

8. Komu jest to potrzebne? – zabawa rozwijająca umiejętność kojarzenia.                   

Rodzic prosi dziecko, żeby wymieniło co najmniej trzy zawody, które spełniają określone 

kryterium, np.: Kto powinien w pracy nosić kask ochronny? Kto w swojej pracy ma 

styczność z chlebem? Kto w pracy musi nosić fartuch?. Zadaniem dziecka jest jak 

najszybsze wymienienie jak największej liczby zawodów. Dziecko może wyjaśnić, 

dlaczego wymienione przez rodzica atrybuty są niezbędne w pracy danej osoby. 

 

9. Pracownicze atrybuty – zabawa rozwijająca spostrzegawczość.                                            

Dziecko nazywa atrybuty charakterystyczne dla określonych zawodów i podaje nazwę 

zawodu właściwego dla danego atrybutu. Zadaniem dziecka jest porównanie wyglądu 

dwóch tabelek i wklejenie w puste miejsca tych przedmiotów, których brakuje. Ważne jest, 

aby po wykonaniu zadania obie tabelki wyglądały identycznie.                                                   

Środki dydaktyczne: KP4 s. 16 

 

10. Krawiec – zabawa manipulacyjna.                                                                                       

Rodzic przygotowuje wycięte ze sztywnej kartki, np. z bloku technicznego, kontury 

różnego rodzaju ubrań, jak np. rękawiczka, spodnie, podkoszulek (po dwie sztuki każdego 

rodzaju). Wzdłuż krawędzi rodzic wycina dziurki dziurkaczem biurowym. Dziecko 

otrzymuje sznurek lub mulinę i mają za zadanie połączyć dwa elementy w jedną całość za 

pomocą nitek przewlekanych przez dziurki.                                                                         



Środki dydaktyczne: kontury ubrań odrysowane i wycięte na sztywnej kartce papieru, 

dziurkacz, sznurek lub mulina 

 

11. Tkaninowa ścieżka – zabawa sensoryczna.                                                                          

Dziecko otrzymuje od rodzica różne rodzaje materiałów, np. jedwab, muślin, plusz, 

sztruks, jeans. Bada ich fakturę za pomocą zmysłu dotyku. Wykorzystuje określenia dla 

nazwania ich właściwości, np.: gładki, rozciągliwy, delikatny, wytrzymały. Na koniec 

układa na dywanie ścieżkę z wykorzystaniem tkanin. Dziecko może przejść po tej ścieżce 

z zawiązanymi oczyma i spróbować rozpoznać właściwości tkanin za pomocą stóp.             

Środki dydaktyczne: skrawki różnych tkanin 

 


