
Drodzy Rodzice 

W tym tygodniu  skupimy się na zawodach. 

Dzieci poznają różne zawody oraz dowiedzą się wiele 

ciekawostek na ich temat. 

Zachęcamy do aktywnego udziału w zadaniach  

i przesyłaniu zdjęć na naszego maila: jezykip8@gmail.com 

Dziękujemy za dotychczasowe maile, piękne zdjęcia i miłe 

słowa.  

 

Kochane dzieci, 

Bardzo za Wami tęsknimy, chciałybyśmy jak najszybciej 

wrócić do przedszkola i móc  z Wami doświadczać nowych 

rzeczy. Mamy nadzieję, ze Wy też tęsknicie równie mocno! 

Przesyłamy buziaki i pozdrawiamy Was serdecznie  

Pani Milena, Mariola i Jola  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jezykip8@gmail.com


1. Na początek spróbujcie rozwiązać zagadki: 

 

1. Jaki zawód wykonuje pan,  

który obiad gotuje nam? (KUCHARZ) 

2. Cóż to za człowiek powiedzcie kochani  

maluje obrazy, chodzi z paletami. (MALARZ)  

3.  Kto ma na półkach książek bez liku?  

I dba o książki i czytelników? (BIBLIOTEKARZ) 

4.  Przez dzień cały w ciągłym trudzie,  

wciąż pracuje dla nas dzielnie.  

Znają go też wszyscy ludzie  

I szanują jego kielnię. (MURARZ)  

5. Przebył śmiało wszerz i wzdłuż  

oceany, wiele mórz.  

On na mostku służby miewa  

No i szanty chętnie śpiewa. (MARYNARZ) 

6. Leczy wszystkich i mnie także.  

Chorym leki przepisuje.  

Słowem także im pomaga  

I na duchu podtrzymuje. (LEKARZ) 

7. Biała bluza, spodnie białe,  

ubielone ręce całe.  

Nawet czapka biała też.  

Kto to jest? Czy wiesz? (PIEKARZ) 

            

 

 



2. Przeczytaj wiersz „Jaki zawód będę miała?” Teresa Błaszczyk 

 

– Jaki zawód będę miała? –  

pyta babcię Maja.  

– Nie wiem, Maju… A ty sama  

kim byś zostać chciała?  

Maja na to: – Jeszcze nie wiem,  

plany się zmieniają.  

Czasem wiem już, czasem nie,  

myśli wciąż biegają…!  

Być lekarzem raz bym chciała,  

który dzieci leczy  

i naklejkę „Dzielny Pacjent”  

na koniec im wręczy.  

Może też nauczycielem,  

albo podróżnikiem…  

W klubie fitness instruktorem…  

A może lotnikiem?  

Jest zawodów pięknych wiele.  

Wybór bardzo trudny.  

Gdy podrosnę, zdecyduję.  

      Oby nie był nudny! 

 

Dlaczego ludzie chodzą do pracy? O jakich zawodach myślała Maja? 
Czym zajmuje się lekarz, nauczyciel, podróżnik, instruktor w klubie 
fitness, lotnik? Jakie inne zawody są dla Was interesujące?  
Czy wybór zawodu to łatwa, czy trudna sprawa?  
 



3.  Zabawy matematyczne  

-„Pan/i detektyw”. Jak wiecie kochane Jeżyki zadaniem detektywa jest 

rozwiązanie zagadek. W naszym matematycznym zadaniu wkradły się błędy, czy 

umiecie je znaleźć i poprawić? Możecie skorzystać z liczydła, guzików czy innych 

liczmanów, które pomogą Wam w obliczeniach. 

2+6= 10 

4-2=2 

10-3=4 

7+2=1 

3+6=9 

2+4=3 

5+3=8 

4+6=8 

8-1=0 

- „Zbiory ” Stwórz własne zbiory matematyczne używając przedmiotów, które 

masz w domu np. fryzjerskie, kucharskie, krawieckie. W którym zbiorze jest 

najwięcej przedmiotów, w którym jest tyle samo? Użyj znaku większości, 

mniejszości lub równości „<” „>”, „=” 

4. Wysłuchaj piosenki i stwórz własną zabawę ruchową. 

https://www.youtube.com/watch?v=ICf1erETbZU 

Pan Kominiarz wysoko wchodzi po drabinie 

Weterynarz leczy chorą zwierzynę 

Strażak gasi straszliwe pożary 

Magik hokus-pokus 

Magik hokus-pokus 

Magik hokus-pokus 

https://www.youtube.com/watch?v=ICf1erETbZU


Pokazuje czary 

Krawiec szyje prześliczne ubrania 

Rolnik na polu krowy swe zagania 

Kucharz zmywa zabrudzone gary 

Magik hokus-pokus 

Magik hokus-pokus 

Magik hokus-pokus 

Pokazuje czary 

Abrakadabra razem z nami czaruj 

Wszystkie marzenia spełniamy od razu 

Jako dzieci wielkie mocne mamy 

Zatem hokus-pokus 

hokus-pokus 

hokus-pokus 

Zatem hokus-pokus 

Pokazujemy czary 

 

5.  Artyści – tworzenie prac plastyczno-technicznych.  
 
- Potrzebny makaron typu penne (rurki), plastelina oraz sznurek. 
Dzieci wybierzcie, czy wolicie zamienić się w projektantów biżuterii,  
czy w rzeźbiarzy. Macie do dyspozycji makaron oraz plastelinę. „Projektanci 
biżuterii” malujecie złotą i srebrną farbą rurki makaronu, a po wyschnięciu 
nawlekacie je na odpowiedni sznurek. Powstaną naszyjniki i bransoletki.  
Natomiast „rzeźbiarze” tworzą rzeźby według własnego pomysłu, używając 
plasteliny i makaronu.  
 
- Może chcielibyście też poczuć się jak reżyser? Jeśli tak, to wykonajcie swój 
projektor. Podpowiedź znajduje się w poniższym linku: 



https://www.youtube.com/watch?v=T-
Pt0hisSSw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lTeboqqLNxYNO2W24HJG4ev5IUTc
27t4j1UgsgPpWlzHcHzcshta5JH0&app=desktop 
 
Powodzenia  
 

6.  Zabawy ruchowe: 

- Zabawa pantomimiczna - Jaki to zawód? 

Rodzic lub dziecko za pomocą gestów, mimiki i naśladowania czynności (bez 

użycia słów) przedstawia zawód swoich marzeń, osoba kolejna zgaduje, o jaki 

zawód chodzi. 

- Pracujące palce – zabawa paluszkowa 
Dziecko wykonują palcami czynności opisane i pokazywane przez rodzica   

- palce pianisty grają na pianinie;  
- palce informatyka piszą na laptopie;  
- palce flecisty grają na flecie;  
- palce kasjera obsługują kasę;  
- palce kucharza ugniatają ciasto;  
- palce fryzjera obcinają włosy nożyczkami;  
- palce hydraulika zakręcają zawór wody;  

       - palce malarza malują drzwi pędzlem. 

 

7. Zabawy w czytanie: 

- Wytnij poniższe wyrazy i przyklej każdy na osobnej kartce. Następnie spróbuj 

je odczytać i narysować na kartce - obok danego wyrazu. W ten sposób 

powstanie książka, która wzbogaci naszą Jeżykową biblioteczkę. Wybierz sobie 

poziom trudności lub te wyrazy, które potrafisz odczytać: 

 

Poziom łatwiejszy: 

szewc nauczyciel pilot dentysta 
listonosz rolnik kierowca muzyk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T-Pt0hisSSw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lTeboqqLNxYNO2W24HJG4ev5IUTc27t4j1UgsgPpWlzHcHzcshta5JH0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=T-Pt0hisSSw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lTeboqqLNxYNO2W24HJG4ev5IUTc27t4j1UgsgPpWlzHcHzcshta5JH0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=T-Pt0hisSSw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lTeboqqLNxYNO2W24HJG4ev5IUTc27t4j1UgsgPpWlzHcHzcshta5JH0&app=desktop


 

Poziom trudniejszy: 

marynarz murarz piekarz strażak 

malarz kucharz lekarz mechanik 

 

  

- kodowanie obrazkowo-literowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Kochane dzieci a może macie inny ciekawy pomysł na zabawy związane 

z zawodami? Możecie zamienić się we fryzjera i uczesać mamę lub w 

kosmetyczkę i kogoś pomalować. Może chcielibyście wczuć się w rolę 

piekarza? Poproś kogoś o pomoc i upieczcie coś pysznego. 


