
Witam, przesyłam propozycję zajęć. 

 

W tym tygodniu chciałabym przybliżyć dzieciom różne zawody. 

 

 

„Kto to”?  

Praca z obrazkiem. Pokazujemy dziecku różne obrazki przedstawiające osoby takie jak 
np. górnik, lekarz, nauczyciel, fryzjerka, kucharz, strażak, ekspedientka, policjant… 

 

„Kim jestem? 

 Zabawa tematyczna, odgrywamy rolę wybranego zawodu np. kucharza, fryzjera…. 

 

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy w oparciu o wiersz. 

W ZOO 

G. Wasilewicz 

Ale w zoo jest wesoło, 

słoń wyciąga trąbę w górę 

kręci nią jak grubym sznurem. Wysuwamy język w kierunku nosa. 
Oblizujemy wargi, mając szeroko otwarte usta.   

 

Lew otworzył wielką paszczę, 

foka śmiesznie w łapki klaszcze. 

Małpa po gałęziach fika. 

Stado kuców raźno bryka. 

Żmija się po piasku wije, 



A żyrafa pręży szyję. Szeroko otwieramy buzię. Klaskamy językiem. 
Dotykamy czubkiem języka ostatnich zębów na górze i na dole.  Dotykamy kolejno zębów 
górnych i dolnych. Wyciągamy długi, cienki język we wszystkie strony. 

 

Wielbłąd chwali się swym garbem, 

Swoim bardzo dużym skarbem. 

I przeżuwa w buzi trawę, 

Czas już kończyć tę zabawę, 

Bo podziwiam te zwierzęta 

Chyba godzin pięć czy sześć. Naśladujemy ruchy żucia, gwiżdżemy z 
podziwem. Dotykamy czubkiem języka różnych miejsc na podniebieniu. Naśladujemy 
połykanie. 

 

 

 

STRAŻAK 

Proszę pokazać dziecku strażaka na obrazku. Opowiedzieć mu co strażacy robią, 
dlaczego mają taki a nie inny ubiór. 

„Wóz strażacki” wykonie zadania z WP2, 29. Pokolorowanie wozu strażackiego i 
złożenie go z pomocą osoby dorosłej. 

 

 

 

 

EKSPEDIENTKA 

W ramach przybliżenia tego zawodu chciałabym aby się Państwo pobawiło z 
dzieckiem w sklep. 

 



LEKARZ 

Wysłuchanie wiersza. 

U pana doktora 

Maria Terlikowska 

 

Przed drzwiami pana doktora 

Czeka kolejka dość spora. 

 

Pawełka boli brzuszek 

Marek skaleczył paluszek, 

 

Dorotka także jest chora, 

Bo bardzo kaszle od wczoraj. 

 

Małgosię wciąż boli głowa 

Lalka także nie jest zdrowa. 

 

Pan doktor zna różne sposoby, 

Żeby przepędzić choroby. 

przepisze proszki, 

różowe w niebieskim pudełku. 

 

A co dla naszej Dorotki? 



Syrop.  Naprawdę słodki. 

Małgosia pójdzie na naświetlanie. 

A lalka czy nic nie dostanie? 

Prawda lalka jest trochę blada… 

Ale Małgosia sama ją zbada. 

Przecież Małgosia pamięta, 

jak doktor bada pacjenta.  

 

Proszę z dzieckiem porozmawiać o wierszyku. Zachęcam do wspólnej zabawy w 
doktora. 

 

 

FRYZJER 

Praca z kartami pracy KP 34 – klasyfikowanie wg. przeznaczenia. 

„Portret”   wykonanie zadania z WP2, 30, doklejanie postaci wymyślonej fryzury z 
włóczki. 

 

  

 


