
KRĄG TEMATYCZNY: Książka moim przyjacielem 

                                             Scenariusz zajęć 

                                            Środa 13.05.2020 

                        Temat 166: Tajemnice różnych zawodów 

      

Cel główny:  

Stwarzanie okazji do poznawania różnych zawodów i wskazywania na społeczną użyteczność 

pracy ludzkiej; 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

• odpowiada na pytania  

• wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód, i dobiera atrybuty  

• doskonali sprawność manualną  

• bierze udział w zabawie ruchowej   

• zna i nazywa figury geometryczne  

• uważnie słucha tekstów  

• określa kierunki, rozróżnia stronę lewą i prawą  

• bezpiecznie bawi się na placu zabaw  

Metody nauczania:  

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, 

• czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka, 

• samodzielnych doświadczeń, instrukcje i objaśnienia, twórcza aktywność 

Przebieg zajęć: 

Wędrówka listonosza – zabawa ruchowa z imionami przy muzyce.P.P.III.5 

Rodzic rozkłada na dywanie koperty z różnymi imionami w tym imię dziecka. Dziecko 

maszerują między nimi w rytm muzyki. Gdy muzyka cichnie, zatrzymują się przy kopercie ze 

swoim imieniem 

Zabawy ze śpiewem. P.P.I.5 

Rodzic proponuje dziecku znane zabawy kołowe, np. „Rolnik”, „Mało nas”, „Ulijanka”, 

„Stary niedźwiedź” . Dziecko możę wybrać ulubioną zabawę. 

 

 

 



WF Dla Dzieci Online #5 - Treningi dla Twojego Dziecka w Domu  P.P. I.8 

https://youtu.be/wp4qRMp2Fvw 

 

A ja będę… – rozmowa inspirowana opowiadaniem W. Widłaka. P.P.IV.5 

Rodzic czyta opowiadanie, dzieci słuchają z uwagą. 

A ja będę… 

Wiedziałem oczywiście, że dorośli pracują,                                                                                              

ale nie miałem pojęcia, że robią tyle ciekawych rzeczy.                                                                        

Zaczęło się od tego, że dziś do przedszkola przyszedł tata Antosia.                                                            

Przyszedł wcale nie po to, żeby odprowadzić Antosia, ani nie po to,                                                        

żeby go odebrać, tylko po to, żeby opowiedzieć o swojej pracy.                                                           

Miał na sobie bardzo ładne ubranie i czapkę. Okazało się, że jest…                                                     

Nigdy w życiu nie uda się wam zgadnąć! Pilotem!                                                                                 

Lata wielkim samolotem i przewozi ludzi do dalekich krajów.                                                                    

Lata o wiele wyżej i dalej niż ja wtedy, gdy leciałem na latawcu!                                                        

Tata Antosia pokazywał zdjęcia. Na jednych stał przed samolotem,                                                              

na innych siedział w środku przed mnóstwem kolorowych światełek i zegarów,                                        

a na kolejnych fotografiach był w tych różnych dalekich miejscach,                                                           

do których udało mu się dolecieć.                                                                                                     

Potem wszyscy koniecznie chcieli zrobić sobie zdjęcie z tatą Antosia,                                           

a niektórym udało się nawet przymierzyć jego czapkę. Mnie też, bo Antoś mi ją włożył,                                      

ale niestety była trochę za duża. Kiedy tata Antosia już poszedł, zacząłem się zastanawiać,        

czy mógłbym kiedyś zostać pilotem.                                                                                                   

Latać wyżej niż ptaki i przewozić ludzi do dalekich krajów...                                                       

Zapytałem o to Sebka i Jagódkę.                                                                                                                

– No, nie wiem – odpowiedział Sebek.                                                                                                         

https://youtu.be/wp4qRMp2Fvw
https://www.youtube.com/embed/wp4qRMp2Fvw?feature=oembed


– Dorośli pasażerowie mogliby się dziwić, gdyby cię zobaczyli w kabinie pilota.                                           

I chyba nie ma takich małych mundurów, które by na ciebie pasowały...                                        

Zmartwiłem się trochę i choć starałem się niczego po sobie nie pokazywać,                                          

Jagódka od razu zauważyła…                                                                                                                 

– Nie martw się, Nijaczku – powiedziała.                                                                                                    

– Przecież nie musisz zostać pilotem, żeby latać samolotami.                                                            

A poza tym jest jeszcze wiele ciekawych zawodów. Ja na przykład chciałabym zostać 

pielęgniarką, jak mama, i pomagać chorym dzieciom.                                                                               

– A ja chciałbym się nauczyć naprawiać samochody – powiedział Sebek                                                   

– jak nasz wujek. Wujek mówi, że na razie umiem nieźle wszystko rozkręcić,                                     

więc teraz muszę się tylko nauczyć, jak to wszystko poskręcać...                                                                

– Jeszcze niedawno mówiłeś, że chcesz pracować w banku, jak tata!                                                           

– zdziwiła się Jagódka.                                                                                                                                

– Rzeczywiście                                                                                                                                               

– przypomniał sobie Sebek.                                                                                                                           

– Hmm…                                                                                                                                           

Gdybym już poskręcał te samochody, może mógłbym potem popracować w banku? A ja 

zacząłem się zastanawiać, kim mógłbym zostać – pilotem, mechanikiem samochodowym (bo 

tak się nazywa ten naprawiacz), a może pielęgniarką? Policjantem, nauczycielem albo 

kaskaderem? Zaraz, zaraz, a może wy mi coś podpowiecie? Czy wiecie już, kim chcielibyście 

zostać?   

                                                                                                                          Wojciech Widłak 

Następnie rozmawiają na temat opowiadania.  Przykładowe pytania nauczyciela: Kim był tata 

Antosia? Co robi pilot? O jakich zawodach marzyli bohaterowie opowiadania? Co robi 

pielęgniarka, mechanik samochodowy, nauczyciel, policjant, kaskader?. Dziecko wyszukuje 

też ilustracje przedstawiające ludzi wykonujących wymieniane zawody.  

Pomoce: ilustracje przedstawiające zawody z opowiadania( zawody do wykorzystania z zajęć z dnia 12.05) 

Co jest komu potrzebne? – zabawa edukacyjna z kartą pracy.P.P.IV.20                                                                

Dziecko opowiada o zawodach, które wykonują przedstawione na karcie pracy osoby oraz 

przyporządkowuje do nich odpowiednie rekwizyty.  

Pomoce: Karta pracy 4 s. 22, kredki 

Zgadnij, jaki to zawód – zabawa edukacyjna z kartą pracy.P.P.I.9                                                              

Dziecko rysuje zwierzęta po śladzie, naśladuje odgłosy widocznych zwierząt oraz łączy 

kontury zwierząt ze zdjęciami. Jako dodatkowe zadanie rodzic proponuje narysowanie na 

kartce zwierzę, które zostało bez pary. Dziecko określa też, jak się nazywa osoba lecząca 

chore zwierzęta. Odwołując się do doświadczeń dzieci, które opowiadają o swoim zetknięciu 

się z tym zawodem, rodzic pyta, jakimi zwierzętami opiekuje się weterynarz.  

Pomoce: Karta pracy 4 s. 23, kredki 

Koty na płoty – zabawa ruchowa z elementem czworakowania P.P.I.5 

Dziecko „zamienia się” w kota i naśladuje kocie ruchy: skradanie się bardzo cicho do myszki, 

wspinanie się na drzewo i skakanie z niego, bawienie się kłębkiem włóczki, zasypianie, 



mruczenie, miauczenie. Następnie dobierają się w pary z rodzicem lub rodzeństwem. Jedna 

osoba (pierwszy może być rodzic lub starsze rodzeństwo )staje w rozkroku (tworząc ze 

swoich nóg płotek), a druga osoba przechodzi między nogami. 

 

Zabawy z tangramem – układanki według wzoru lub według własnych pomysłów 

dziecka.P.P.IV.12 

Dziecko ogląda gotowe wzory układanek, nazywają je i odwzorowują.  

Pomoce: tangramy wykorzystujemy z zajęć z dnia 11.05., wzory układanek 

Słuchanie opowieści związanych z tematem dnia. P.P.IV.6 

Rodzic czyta dziecku opowiadania nawiązujące do tematyki dnia. Może wykorzystać serię 

A. Cholewińskiej-Szkolik „Misia i jej mali pacjenci” Wydawnictwa Zielona Sowa.  

Pomoce: literatura zgodna z tematem dnia 

Bębenek – zabawa doskonaląca orientację przestrzenną.P.P.IV.14  

Dziecko maszerują po terenie ogrodu. Na dźwięk bębenka(można wykorzystać plastikową 

miseczkę i drewnianą łyżkę)  zatrzymuje się i patrzy na rodzica, który wskazuje ręką kierunek 

marszu. Dziecko maszeruje we wskazaną stronę, na kolejny sygnał (dźwięk bębenka) rodzic 

pokazuje inny kierunek. Zabawę powtarzamy tak długo, dopóki dziecko będą nią 

zainteresowane.  

Zabawy swobodne 

Zabawy z wykorzystaniem urządzeń terenowych.P.P.IV.5 

Rodzic przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw dowolnych w ogrodzie. 

Wartościowe, edukacyjne gry dla dzieci 

http://www.dziecionline.pl 

Na stronie "Moje dzieci kreatywnie" również znajduje się wiele pomysłów na 

zagospodarowanie czasu spędzanego w domu    

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/ 

http://www.bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci/ 
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