
KRĄG TEMATYCZNY: Wielkie talenty, ciekawe zawody 

                                             Scenariusz zajęć 

                                            Piątek 15.05.2020 

                        Temat 168: Festiwal ciekawych zawodów 

      

Cel główny:  

Zapoznanie dzieci ze światem zawodów, kształtowanie umiejętności rozpoznawania 

zawodów. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

• zna i nazywa figury geometryczne   

• uczestniczy w ćwiczeniach porannych  

• wyraża swoje rozumienie świata za pomocą komunikatów pozawerbalnych  

•  współdziała w sytuacji zadaniowej  

• rozpoznaje litery 

• przelicza elementy zbiorów  

• uczestniczy w zabawie ruchowej  

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: 

Lalki marionetki – zabawa kształtująca postawę. P.P.I.5                                                                    

Rodzic gra na grzechotce( plastikowa lub szklana butelka wypełniona ryżem, kaszą)dziecko 

biega swobodnie po pokoju. Gdy dźwięk grzechotki milknie, dziecko zatrzymują się 

w bezruchu, przybierając różne pozy.  

Turlanie piłki w siadzie prostym rozkrocznym – ćwiczenie rozciągające.P.P.I.8                                     

Dziecko siedzi naprzeciwko rodzica ,rodzeństwa w siadzie prostym rozkrocznym. Pochylając 

się do przodu, bez zginania nóg w kolanach, rękoma turlają piłkę do osoby współćwiczącej. 

 

 

 

 



Tańczymy i ćwiczymy 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

 

Zabawy z tangramem – wykorzystanie figur geometrycznych.P.P.IV.12                                      

Dziecko układa figury geometryczne według wzoru lub według własnych pomysłów.  

Mamo, tato! Zgadnij, kim będę – zabawa w kalambury .P.P.IV.I                                                        

Dziecko zaprasza do zabawy rodziców, którzy będą odgadywać zawody pokazywane ruchem, 

gestem i mimiką przez dziecko. 

Na wybiegu – zabawa kreatywna.P.P.IV.1                                                                                        

Zebranie w domu różnych elementy strojów, rekwizytów i przedmiotów, dziecko przebiera 

się (jeśli jest taka potrzeba z pomocą rodziców) za przedstawicieli określonych zawodów. 

Można wykorzystać do zabawy różne materiały plastyczne do wykonania masek, opasek, 

papierowych rekwizytów. Następnie przechadzają się po „czerwonym dywanie” jak modelki, 

modele (specjalnie wyznaczony środek dywanu). Rodzice, rodzeństwo dziecka rozpoznają, 

jaki zawód przedstawia przebrana osoba.  

Konferencja prasowa – wywiad z rodzicem.P.P.III.2                                                                                    

Dziecko podczas wywiadu z rodzicem zadaje pytania o wykonywany zawód. Drugi rodzic 

może pomóc dziecku w wymyślaniu pytań. Jeśli jest taka możliwość, można zorganizować 

odpowiednią scenerię: rodzic siedzi przed dziećmi, trzyma w dłoni mikrofon, dziecko wraz 

z drugim rodzicem siedzą naprzeciwko mamy bądź taty, również z mikrofonami.  

Zabawy z literami – zapoznanie z wielką i małą literą „ć”. P.P.IV.2                                                             

Rodzic demonstruje dzieciom małą i wielką literę „ć”. Następnie proponuje zabawę 

w wyszukiwanie wyrazów, w których słychać głoskę „ć”. Dla utrwalenia kształtu litery dzieci 

lepią literę „ć” z plasteliny na podkładce. Rodzic pyta też: Czy znacie jakiegoś owada, 

którego nazwa zaczyna się głoską „ć”? (ćma). Na koniec dzieci rysują po śladzie ćmę i liść, 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
https://www.youtube.com/embed/S5TFdKc6TB4?feature=oembed


otaczają pętlą wszystkie litery „ć” w wyrazach. Wystukują również rytm, wymawiając nazwy 

obrazków. Dokonują samooceny pracy.  

Środki dydaktyczne: plansze z małą i wielką literą „ć”, plastelina, podkładki, KP4 s. 62, kredki   

Zabawy kotów – zabawa edukacyjna z kartą pracy.P.P.IV.15                                                                    

Dziecko koloruje koty tak, aby każdy wyglądał inaczej. Następnie przelicza koty z kłębkami 

wełny i dorysowują brakujące kłębki. 

Pomoce: Karta pracy s. 70, kredki 

Tańce wygibańce 

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

 

 

Zabawy dowolne 

www.lulek.tv 

www.buliba.pl 

www.dziecionline.pl 

www.dla-dzieci.com.pl 

www.domowyprzedszkolak.pl 

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

http://matzoo.pl 
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