
Kochane Biedroneczki 

Nadchodzi kolejny tydzień, podczas którego niestety nie spotkamy się             z
Wami w przedszkolu. Mamy za to dla Was kilka fajnych zadań, zabaw, które

umilą Wasz czas. Do zabawy, czas start.

Zadanie 1   
Piosenka – „Zawody” – wprowadzenie do tematyki:
https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc
Pytania do piosenki:
- Jakie zawody były wymienione w piosence?
- Może Ty już wiesz kim chciałbyś zostać jak będziesz duży? – Spróbuj narysować swój 
wymarzony zawód.

Zadanie 2   
Wiersz – „Wszyscy dla wszystkich” Julian Tuwim: 
Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecież
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, bo gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy musza pracować
Mój maleńki kolego.

Pytania do wiersza:
- Czym zajmują się twoi rodzice, gdzie pracują?

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc


Zadanie 3   
- Dopasuj ilustracje do zagadek 
- Jaki zawód wykonuje pan, który obiad nam gotuje? (KUCHARZ)
- Cóż to za człowiek powiedzcie kochani, maluje obrazy, chodzi z paletami? (MALARZ)
- Kto ma na półkach książek bez liku, dba o książki i czytelników? (BIBLIOTEKARKA)
- Leczy wszystkich i mnie także, chorym leki przepisuje. Słowem także im pomaga i na duchu
podtrzymuje. (LEKARZ)
- Bardzo się trudzi, przynosi listy i paczki dla ludzi. (LISTONOSZ)
- Spotkasz go w ogrodzie, gdzie pracuje co dzień. Dba o klomby i rabatki, kocha roślinny i 
kwiatki. (OGRODNIK)

     

  

A teraz Ty spróbuj ułożyć zagadki o innych zawodach 



Zadanie 4   
Zabawy matematyczne: 
- Wytnij i ułóż rytmy według wzoru, możesz wymyślić swój wzór 

Załączniki:





- Znajdź w domu jeżeli posiadasz atrybuty poznanych zawodów np. lekarz – stetoskop, 
strzykawka, maseczka, plaster, itp.; fryzjer – suszarka, szampon, szczotka, itp. i spróbuj
pogrupować je w zbiory. Zbiorem może być hula – hop, koło narysowane na kartce, koło
zrobione ze sznurka na dywanie, itp. 

Zadanie 5    
Kalambury:
Pobaw się z rodzicami, rodzeństwem w kalambury. Spróbuj pokazać wybrany zawód, 
zadaniem drugiej osoby jest odgadnięcie, co pokazujesz, następnie zamieniacie się rolami. 
Możesz do tego wykorzystać kostkę. Kostkę wycinamy i kleimy, następnie kulamy, jaki 
zawód wypadnie taki próbujemy pokazać.



Zadanie 6 

Teraz na chwilę zamienicie się w Chemika 

POTRZEBUJESZ

1.    2. 



3.    4. 

5.  

Udało wam się napompować balon bez nadmuchiwania go 

Jak myślicie dlaczego tak się stało? Dlaczego balon się napompował?
Bez sody oczyszczonej by się to nie udało ;) Po dodaniu sody do octu zachodzi tzw. reakcja 
chemiczna – im więcej sody dodamy tym balonik zrobi się większy 

Zadanie 7 
Praca plastyczna „Wizyta u stomatologa”



Potrzebujecie drogie biedroneczki do wykonania tej pracy plastycznej: kilka ziarenek fasoli, 
kolorowy blok, słomkę, klej i nożyczki. Na czerwonej kartce papieru rysujemy kontur ust 
(możecie poprosić o pomoc rodzica), wycinamy je. Na usta przyklejamy kawałek różowego 
papieru w kształcie kropelki deszczu. Teraz możemy zabrać się za przyklejanie zębów 
(fasoli). Żeby nasze ząbki były białe i zdrowe musimy o nie dbać. Ze słomki, do której 
przyklejamy pasek białej kartki robimy szczoteczkę.
Czy Wy kochane biedronki pamiętacie o systematycznym myciu zębów?

Zadanie 8   

Puzzle – wytnij, ułóż i przyklej na kartkę 





 





Zadanie 9  

Zadanie według własnego pomysłu 

Kochane Biedroneczki 

Mamy nadzieję, że ten trudny czas niedługo się skończy i
będziemy mogli wszyscy razem spotkać się w przedszkolu.

Obiecujemy, że pierwszy dzień powrotu do przedszkola będzie
dniem całodziennej zabawy, żebyście mogli nacieszyć się kolegami

i koleżankami oraz stęsknionymi za wami zabawkami 

Przesyłamy uściski 

Wasze Panie 


