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„Zawody wokół nas” 

 

Witajcie kochani!  

 

W tym tygodniu dowiemy się czym zajmują się Wasi rodzice lub najbliższe Wam 

osoby- poznamy ich zawody :) 

 

1. Na początek muzyczna rozgrzewka - zumba! :) 
https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA 

 

2. "Kim będzie Maja?" 

Spójrzcie na fotografię zamyślonej dziewczynki i zastanówcie się nad czym ona 

rozmyśla :)  

 

3. "Jaki zawód będę miała" - posłuchajcie opowiadania: 

– 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! 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań: 

- Dlaczego ludzie chodzą do pracy?                                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA


 - 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? 

 

4. „Geometryczne zawody”  

Spróbujecie z figur geometrycznych ułożyć strażaka, listonosza albo policjanta? :) 

 

5. „Zawodowe zabawy” - czas na gimnastykę buzi i języka! :) 

Pan kucharz pysznie gotuje,  

na widok swych dań się oblizuje:  

wolno, wolno, szybko, szybciej 

 oblizywanie się w wolnym i szybkim tempie  

z boku na bok język idzie.  

przesuwanie języka wewnątrz jamy ustnej  

z jednego do drugiego policzka  

A dentysta zęby leczy – z próchnicą walczy,  

więc język robi się jak mieczyk.  

maksymalne wysunięcie usztywnionego języka  

Teraz język zęby liczy,  

dotykanie językiem kolejnych zębów  

wymiatanie resztek ćwiczy.  

przesuwanie językiem od górnych zębów  



ku podniebieniu miękkiemu  

„wymiatanie” przestrzeni za dolnymi zębami  

Język jest jak wąż strażaka – czy się uda sztuczka taka?  

zwijanie języka w „rynienkę”. 

 

6. "Znajdź parę" - gra interaktywna :) 

https://wordwall.net/pl/resource/958598/zawody 

7. "Mali konstruktorzy i projektanci mody"  

Zachęcam Was do wspólnego wykonania z rodzicami pracy konstrukcyjnej, możecie 

zrobić np. model budynku, wulkanu, makiety krajobrazu albo ubranka dla lalki lub 

misia - mam nadzieję, że pochwalicie się swoimi pracami przesyłając mi zdjęcie:) 

8. Na koniec zapraszam Was do posłuchania, której bajki pt. "Kim zostanę, gdy 

dorosnę": 

https://www.youtube.com/watch?v=8IBDwKa6pQI 
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