
KRĄG TEMATYCZNY: Książka moim przyjacielem 

                                               Scenariusz zajęć 

                                            Wtorek 12.05.2020 

                        Temat 165: Zawody naszych rodziców 

      

Cel główny:  

Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami i narzędziami koniecznymi w danej pracy. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

• zna i nazywa figury geometryczne   

• uczestniczy w ćwiczeniach porannych  

• wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia  

• aktywnie uczestniczy w zajęciach  

• odpowiada na pytanie do tekstu i rozwiązuje zagadki  

• uczestniczy w zabawie ruchowej  

• wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód  

• doskonali sprawność manualną   

• wykonuje własne eksperymenty językowe  

• doskonali sprawność manualną 

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 z tangramem – układanki według wzoru z wykorzystaniem figur 

z „Wyprawki”.P.P.IV.12  

 Dziecko ogląda gotowe wzory układanek, nazywają je i odwzorowują.  

Pomoce: Tangram karta pracy z dnia 11.05 

 

 



Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla dzieci część 2 

https://youtu.be/Tc82wV1jV-4 

 

 

Kim jest moja mama, kim jest mój tata? – rozmowa kierowana.P.P.IV.20 

Rodzic demonstruje przedmioty lub rysunki które dziecku kojarzą się z zawodami, jakie 

wykonywać mogą dorośli znajduje się wśród nich zawód wykonywany również przez nich 

samych. Dziecko próbują odgadnąć, czym zajmują się zawodowo rodzice. Rodzic, prowadząc 

rozmowę, naprowadza dziecko, podpowiada, wspólnie dyskutują o różnorodności zawodów.  

Pomoce: ilustracje przedstawiające ludzi wykonujących różne zawody, przedmioty lub rysunki związane 

z konkretnym zawodem rodzica 

Kim jest mama Ewy? Wspólne rozwiązywanie krzyżówki obrazkowej.P.P.III.8 

Dziecko wspólnie rozwiązują krzyżówkę narysowaną na dużym arkuszu papieru. Odgaduje 

hasła pokazane na obrazkach Z oznaczonych pól odczytują hasło: MUZYK.  

Pomoce: duży arkusz z krzyżówką i obrazki 

Muzyk – rozwiązanie zagadki oraz rozmowa inspirowana tekstem.P.P.IV.5  

Dziecko słucha wiersza – zagadki M. Niemyckiego „Muzyk”.  

Prezentacji wiersza może towarzyszyć muzyka.  

 

 

 

https://youtu.be/Tc82wV1jV-4
https://www.youtube.com/embed/Tc82wV1jV-4?feature=oembed


Muzyk 

Zagrały słodko skrzypce, 

„Trili, li! Tra, la, la!”  

Fortepian przestał milczeć.  

Ach, kto tak pięknie gra? 

Dwóch panów instrumenty 

 przygotowało dziś i grają  

jak najęci, i grają znów na bis. 

Kim oni są, kto powie,  

że grać jak nikt potrafią,  

muzykę mają w głowie  

i w każdą nutkę trafią? 

Mariusz Niemycki Źródło: M. Niemycki, „Kubusiowe zagadki”, Zakład Wydawnictw i Reklamy 

„IWANOWSKI”, Płock 1995, s. 45. 

Dziecko odpowiada na pytanie zadane w wierszu. Następnie rodzic prowadzi rozmowę 

inspirowaną treścią wiersza. Przykładowe pytania: Co robi muzyk? Na jakich może grać 

instrumentach? Co to znaczy, że muzycy „muzykę mają w głowie i w każdą nutkę trafią”? Czy 

znacie jakichś  ciekawe zawody sławnych muzyków? Na jakich grają instrumentach?. 

Dziecko odpowiada zgodnie z tekstem.  

Pomoce: CD Utwory nr 6 „Preludium Des-dur”  https://youtu.be/MIpjkIC1wQs 

 

https://youtu.be/MIpjkIC1wQs
https://www.youtube.com/embed/MIpjkIC1wQs?feature=oembed


Baletnica – zabawa ruchowaP.P.I.5 

Dziecko siedzi na krześle z uniesionymi piętami, dotykając podłogi czubkami palców. Na 

sygnał przestawia stopy kolejno: do przodu, do tyłu i w bok, naśladując kroki baletnicy 

chodzącej na palcach 

 

ZYGZAK – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci –  

https://youtu.be/xm93WFJ7bNs 

 

Różne zawody – zabawa edukacyjna z kartą pracy.P.P.IV.20 

Dziecko opowiada o zawodach wykonywanych przez przedstawione na obrazkach osoby, 

łącząc je z efektem ich pracy oraz wskazują, co nie pasuje do postaci wykonującej dany 

zawód.  

Pomoce: KP4 s. 21, kredki 

Ćwiczymy buzię – zabawy logopedyczne.P.P.IV.6 

W nawiązaniu do tematu dnia rodzic zwraca uwagę, jak nazywa się osoba, która uczy dzieci 

poprawnej wymowy (logopeda). Zauważa, że to również zawód – nauczyciel poprawnej 

wymowy. Następnie proponuje dzieciom zabawy usprawniające narząd mowy: 

– „Adaś żuje gumę”: dziecko naśladują żucie gumy, wykonują ruchy żuchwą, w przód, w tył, 

na boki; – „Leniuszek”: dziecko naśladują ziewanie, maksymalnie oddalając od siebie dolną 

i górną wargę, jak podczas wymawiania głoski „a”; – „Huśtawka”: dziecko naśladują 

językiem ruch rozbujanej huśtawki – wysuwają język z buzi i poruszają nim lekko do góry 

i na dół; – „Senne misie”: dziecko leży przodem z głową ułożoną na bok, ziewając, naśladując 

senne misie, następnie oddycha (wdech nosem, wydech ustami), na koniec „misie” 

przeciągają się i zasypiają (słychać chrapanie). Zabawy można powtarzać.   

https://youtu.be/xm93WFJ7bNs
https://www.youtube.com/embed/xm93WFJ7bNs?feature=oembed


Zawód mojej mamy, zawód mojego taty – praca plastyczna.P.P.I.9 

Dziecko rysują kredkami rodziców wykonujących swój zawód.  

 

 

Zabawy dowolne 

www.lulek.tv 

www.buliba.pl 

www.dziecionline.pl 

www.dla-dzieci.com.pl 

www.domowyprzedszkolak.p 

http://opiekun.pl/strony-dla-dzieci.htm 

http://matzoo.pl 

 

 

http://www.lulek.tv/
http://www.buliba.pl/
http://www.dziecionline.pl/
http://www.dla-dzieci.com.pl/
http://www.domowyprzedszkolak.p/
http://opiekun.pl/strony-dla-dzieci.htm
http://matzoo.pl/

