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Drodzy rodzice i dzieci! 

Niestety, ale ponownie decyzją Sanepidu większość dzieci z naszej grupy została objęta kwarantanną domową. 

Dla tych dzieci oraz pozostałych pozostających z innych przyczyn w domach, po raz kolejny przygotowałyśmy kilka 

propozycji różnych aktywności. Na pewno Państwa dzieci nie będą się nudzić.        

Mamy nadzieję, że chociaż trochę uda nam się umilić ten trudny dla nas wszystkich czas.  

Serdecznie pozdrawiamy!  

Panie Ewa i Magda, wychowawczynie gr. III         

 

Propozycje zajęć dydaktycznych 31.01-2.02.2022r.: 

KIM ZOSTANĘ, GDY DOROSNĘ? 

 

1. Co to jest praca? – rozmowa. 

Zadaniem dzieci jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Co to jest praca? Kto chodzi do pracy? Dlaczego 

ludzie chodzą do pracy? Co można robić w pracy? Co to jest zawód? Jakie znasz zawody? 

2. Poznajemy miejsca pracy i różne zawody – film edukacyjny 

Zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego o różnych zawodach. Następnie zadaniem dzieci będzie wymienienie 

minimum 5 zawodów wraz z ich krótkim opisem. 

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

3. Co wiem na temat różnych zawodów? Quiz 

Zapraszamy do wykonania quizu o zawodach. 

https://wordwall.net/pl/resource/2595532/zawody-test 

4. Muzyczna gimnastyka – ćwiczenia gimnastyczne 

Zapraszamy do wspólnego wykonania ćwiczeń gimnastycznych. Potrzebny będzie tylko koc lub mata gimnastyczna.  

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

5. Zawody rodziców – wywiad dziennikarski 

Tym razem zadaniem rodziców będzie wcielenie się w zawód dziennikarzy (proszę przy okazji przypomnieć dzieciom, 

kim jest i czym zajmuje się dziennikarz). Tak, do zadania potrzebni są obydwoje rodzice        

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie wiedzy dzieci na temat Państwa pracy i zawodów. Powodzenia!  

Dzieciom prosimy zadań następujące pytania: 

Czy wiesz, gdzie pracuję? Czy potrafisz nazwać mój zawód? Czy wiesz, co robię w pracy? Czy wiesz, gdzie znajduje się 

moje miejsce pracy? 

6. Zawody – zagadki słowne. 

Zapraszamy do wspólnego rozwiązania zagadek na temat różnych zawodów.  

https://www.youtube.com/watch?v=a0P-R6v4e5I 

7. „Kim ja będę” – wiersz Z. Lengrena 

https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc
https://wordwall.net/pl/resource/2595532/zawody-test
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
https://www.youtube.com/watch?v=a0P-R6v4e5I
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Prosimy o przeczytanie dzieciom fragmentów wiersza. Następnie prosimy, aby porozmawiali Państwo z dziećmi o 

jego treści. Pomocne w tym będą następujące pytania: Jakie zawody zostały wymienione w wierszu? Na czym polega 

praca osób wykonujących te zawody? Kim chcielibyście zostać w przyszłości? Jakie zawody wydają wam się ciekawe? 

 

Kim ja będę  
Zbigniew Lengren 
(fragmenty) 
 
Kim ja będę, jak dorosnę, 
(bo dorosnę już na wiosnę). 
Teraz dzieci rosną prędko –  
jestem dużą już panienką 
i już trzeba ruszyć głową, 
czym się zająć zawodowo? 
 
Rozważyłam sobie wszystko – 
sławną zostać chce artystką; 
chce mieć sukien pełne szafy 
i rozdawać autografy… 
Tylko jaką być?... Filmową? 
Czy pieśniarką estradową?... 
 
Chyba także obrać mogę  
bardziej naukową drogę –  
różne zielska zjadam co dzień, 
a więc znam się na przyrodzie. 
Mogę innych kobiet wzorem  
zostać damskim profesorem… 
 
(…) 
 
Kto wie, może nawet będę… 
w naszym kraju prezydentem?... 
 
Nie, to trudne są zadania, 
trzeba siedzieć na zebraniach, 
a ja zebrań wprost nie znoszę… 
Wiem!!! Zostanę listonoszem! 
 
(…) 
 

*8. Wymarzony zawód – kolorowanka 

Jeśli macie Państwo dostęp do drukarki to zachęcamy do wydrukowania dzieciom kolorowanek z ich zawodem 

marzeń. Można skorzystać z poniższego linku: 

https://www.google.com/search?q=zawody+kolorowanki+do+druku&tbm=isch&ved=2ahUKEwjugtS8oc3pAhXVvSoK

HSkYDpQQ2-

cCegQIABAA&oq=zawody+koloro&gs_lcp=CgNpbWcQARgEMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAg

gAMgIIADoECCMQJzoECAAQQ1CLxQhYkc4IYPXqCGgAcAB4AIABXogBgQSSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&s

client=img&ei=o87KXq6lOdX7qgGpsLigCQ&bih=654&biw=1366&client=firefox-b-d 

 

https://www.google.com/search?q=zawody+kolorowanki+do+druku&tbm=isch&ved=2ahUKEwjugtS8oc3pAhXVvSoKHSkYDpQQ2-cCegQIABAA&oq=zawody+koloro&gs_lcp=CgNpbWcQARgEMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECCMQJzoECAAQQ1CLxQhYkc4IYPXqCGgAcAB4AIABXogBgQSSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=o87KXq6lOdX7qgGpsLigCQ&bih=654&biw=1366&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=zawody+kolorowanki+do+druku&tbm=isch&ved=2ahUKEwjugtS8oc3pAhXVvSoKHSkYDpQQ2-cCegQIABAA&oq=zawody+koloro&gs_lcp=CgNpbWcQARgEMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECCMQJzoECAAQQ1CLxQhYkc4IYPXqCGgAcAB4AIABXogBgQSSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=o87KXq6lOdX7qgGpsLigCQ&bih=654&biw=1366&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=zawody+kolorowanki+do+druku&tbm=isch&ved=2ahUKEwjugtS8oc3pAhXVvSoKHSkYDpQQ2-cCegQIABAA&oq=zawody+koloro&gs_lcp=CgNpbWcQARgEMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECCMQJzoECAAQQ1CLxQhYkc4IYPXqCGgAcAB4AIABXogBgQSSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=o87KXq6lOdX7qgGpsLigCQ&bih=654&biw=1366&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=zawody+kolorowanki+do+druku&tbm=isch&ved=2ahUKEwjugtS8oc3pAhXVvSoKHSkYDpQQ2-cCegQIABAA&oq=zawody+koloro&gs_lcp=CgNpbWcQARgEMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECCMQJzoECAAQQ1CLxQhYkc4IYPXqCGgAcAB4AIABXogBgQSSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=o87KXq6lOdX7qgGpsLigCQ&bih=654&biw=1366&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=zawody+kolorowanki+do+druku&tbm=isch&ved=2ahUKEwjugtS8oc3pAhXVvSoKHSkYDpQQ2-cCegQIABAA&oq=zawody+koloro&gs_lcp=CgNpbWcQARgEMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECCMQJzoECAAQQ1CLxQhYkc4IYPXqCGgAcAB4AIABXogBgQSSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=o87KXq6lOdX7qgGpsLigCQ&bih=654&biw=1366&client=firefox-b-d

