
Praca  moich  bliskich

Treści zaplanowane do realizacji w piątek 27.11.2020 r.

Temat dnia: Praca moich bliskich

Cele ogólne:
• wypowiadanie się na temat pracy swoich rodziców i dziadków,
• rozwijanie kompetencji językowych, 
• rozwijanie logicznego myślenia.



1. Poranne zabawy ruchowe ze śpiewem
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI

2. Powitanka
https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- mycie zębów i rąk

4. Słuchanie piosenki pt. "Zawody" 
https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc

5. "Zawody naszych rodziców"- rozmowa kierowana. 
Rodzic wyjaśnia znaczenie wyrazu „zawód”, pyta, czy dziecko wie jaki zawód 
wykonują rodzice, dziadkowie i inni ludzie z otoczenia – rozmowa o mniej 
znanych zawodach oraz podkreślenie ważności każdej wykonywanej pracy. 

6. Pantomima – przedstawienie przez dziecko i Rodzica na zmianę, za pomocą 
ruchu, mowy ciała i gestów różnych zawodów. 

7. „Kim chcę być w przyszłości?” – Rodzic: Zastanów się proszę, jaki zawód 
chciałbyś/chciałabyś wykonywać w przyszłości? Kim chciałbyś/chciałabyś 
zostać? Za chwilę poproszę, abyś opowiedział/a mi o tym w specjalny sposób. 
Prezentując nazwę swojego wymarzonego zawodu, powiedz ją, dzieląc na 
głoski (lub  na sylaby). Wspólnie będziemy podskakiwać tyle razy, ile głosek 
usłyszymy w danym słowie. Kiedy dziecko już policzy głoski w 
wypowiadanym słowie i podskoczy odpowiednią liczbę razy – Rodzic prosi  o 
określenie głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie. 

8. Rozwiązywanie zagadek. 
-Pani w białym stroju sprzedaje nam z półek buteleczki, tubki, torebki pigułek. 
(aptekarka)
-Kto  musi  ściąć  drzewo  mechaniczną  piłą,  żeby  na  meble,  listwy,  desek
wystarczyło? (drwal)
-Kto  to  jest?  Odgadnie  chyba  każde  dziecko!  Stoi  przed  orkiestrą.  Wywija
pałeczką. (dyrygent)
-Kto  nad  głowami  szczęka  nożyczkami?  Kiedy  nie  umiemy  fryzury  zrobić
sami, tego pana odwiedzamy. (fryzjer)
-To oni, w głębi ziemi, czarne zwalają bryły, żeby we wszystkich oknach jasne
się światła paliły. (górnik)
-Jaki zawód ma ten pan, co naprawia każdy kran. (hydraulik)
-Ma biały fartuch - jak lekarz, ale nie leczy - wypieka. (piekarz)
-Nosi biały czepek i biały fartuszek, ażebyś był zdrowy, czasem ukłuć może.
(pielęgniarka)

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo
https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI


-Pani za sklepową ladą kupującego grzecznie wita. Tu odważy, tam domierzy
towar dobry, tani, świeży. (sprzedawczyni)
-Deska, młotek, zręczne ręce, zrobią mebli coraz więcej. (stolarz)
-Kto pracuje w hełmie, pnie się po drabinie, kiedy syczy ogień i  gdy woda
płynie. (strażak)
-Jak się nazywa taki lekarz, którego pacjent głośno szczeka. (weterynarz)

9. "Kącik grafomotoryczny"- utrwalenie kształtu liter i cyfr.






