
PONIEDZIAŁEK 30.11.2020

TEMAT: KAŻDY Z NAS SWÓJ ZAWÓD MA

CELE OGÓLNE: 

-poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów

z nimi związanych; 

-poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;

-doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynow0-skutkowych.

Tydzień 14.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Oglądanie książek. Wypowiedzi dzieci na temat ilustracji. 

Rozwijanie ekspresji słownej. 

Powitanka 

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

Zestaw ćwiczeń porannych nr 14. 

1. „Kucharz” – zabawa naśladowcza. Prowadzacy pokazuje (naśladuje ruchem) i opowiada proces 

przygotowywaniai pieczenia ciast, mieszania składnikow, wypieku, krojenia itp., dzieci naśladują

wszystkie ruchy.

2. „Krzywe zwierciadło” – zabawa pantomimiczna. Stajemy w parach. Jedna osoba pokazuje jakąś emocję, 

drugia naśladuje jej przeciwieństwo. Poźniej następuje zamiana ról.

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


3. „Baletnica” – improwizacja ruchowa przy muzyce. Dzieci wykonują dowolne figury taneczne

przy muzyce.  

Słuchanie piosenki pt. "Zawody" 

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

„Czym są obowiązki?” – rozmowa. Prowadzący pyta: 

-Czym są obowiązki?; 

-Jakie obowiązki mają dzieci?;

-Jakie obowiązki mają dorośli?; 

-Czy mają ich więcej, czy mniej?; 

-Dlaczego?;

-Po co rodzice muszą chodzić do pracy?; 

-Czy każdy pracuje w tym samym miejscu?; 

-Czy wiecie, gdzie pracują wasi rodzice?.

-Czy rodzice wykonują w tym miejscu identyczne czynności?. 

Zawody – zapoznanie z wierszem. Prowadzący zwraca uwagę dzieciom, by zapamiętały, jakie zawody 

występują w wierszu.

Zawody
Bożena Forma

Różne są zawody:
ekspedientka, lekarz,

listonosz, fryzjer,
sekretarka, piekarz.

Mama jest śpiewaczką,
a tato pilotem –

wiezie pasażerów
szybkim samolotem.

Babcia jest krawcową,
a strażakiem dziadek,

karetką pogotowia
jeździ wujek Tadek.
A kim ja zostanę?

Kierowcą rajdowym,
spikerem, piekarzem
lub posterunkowym.

 „Zawody ” – Rozmowa na podstawie utworu, dzieci opowiadają także o zawodach mam i tatusiow.

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


 

 „Zawodowe zgadnij, kto to” .

https://youtu.be/AXyxoNjPa2Y 

„Jaki to zawod” – kalambury. 

Dzieci przedstawiają za pomocą gestow i mimiki czynności wykonywane przez rożne grupy zawodowe, np.: 

praczka, strażak, kucharz, policjant, lekarz, skrzypek, pianista itd. 

https://youtu.be/AXyxoNjPa2Y


Kłopoty i policjanci – zapoznanie z opowiadaniem oraz rozmowa na jego temat. Prowadzacy czyta 

opowiadanie.

Kłopoty i policjanci

Agnieszka Filipkowska

Dla Julka i jego rodziców ten dzień zaczął się dość nerwowo. Tata śpieszył się do pracy, bo miał 

ważne spotkanie. Jechał znaną trasą, ale dużo szybciej niż zwykle, raz po raz trąbiąc na mijane przez siebie 

samochody. Julkowi podobała się ta szaleńcza jazda. Czuł się jak w filmie akcji. I jeszcze ta wyjąca za nimi 

syrena policyjnego radiowozu! Ale numer! Będzie miał o czym opowiadać w przedszkolu! Tata musiał 

zatrzymać samochód na poboczu i czekać. Westchnął tylko, patrząc w boczne lusterko, w którym zobaczył 

wysiadającego z wozu funkcjonariusza policji. Wiedział, że zasłużył na karę,bo przekroczył prędkość.

– Dzień dobry. Chyba komuś się tu bardzo śpieszy... – przywitał się policjant, który jeszcze przed chwilą 

jechał wyjącym radiowozem. – Poproszę prawo jazdy i dowód rejestracyjny.

Julek uznał, że człowiek ten wygląda nawet sympatycznie. Wiedział jednak, że ukarze ich mandatem za 

szybką jazdę i przez to tata na pewno nie zdąży na spotkanie. „Ale ktoś musi przecież pilnować, żeby 

przepisy były przestrzegane, inaczej zrobi się bałagan” – pomyślał chłopak, kiedy pan w granatowym 

mundurze po wypisaniu mandatu życzył im bezpiecznej dalszej podróży.

Julek nie mógł się doczekać, kiedy opowie Motylkom o porannej przygodzie. Już wyobrażał sobie te głosy 

zachwytu i pytania ciekawskich, gdy będzie snuł swą opowieść. Okazało się jednak, że w przedszkolu jest 

ktoś, kto ma do opowiedzenia jeszcze ciekawszą historię.

Kiedy chłopiec wszedł do sali, wszystkie dzieci siedziały już na dywanie. Pani Marta trzymała

w rękach gazetę tak wielką, że mogłaby służyć za plażowy parawan. Gazeta otwarta była na stronie

z kolorowym zdjęciem, któremu Julek zaczął się uważnie przyglądać. „Czy to Julka stoi obok dużego,

niebieskiego roweru? A ta uśmiechnięta pani, która obejmuje ją ramieniem, to kto? I dlaczego tuż

obok stoją policjanci?”– zastanawiał się.

– Kochani, chciałam, żebyście usłyszeli dziś historię waszej dzielnej koleżanki, która w ostatnią

sobotę dokonała czegoś naprawdę godnego podziwu – wyjaśniła po chwili pani Marta. – Tu, w gazecie

wszystko jest dokładnie opisane, ale najlepiej będzie, jeśli Julka sama wam opowie, jak to było.

Jesteś gotowa, Julko? – pani zwróciła się w stronę dziewczynki, której policzki natychmiast zarumieniły

się z zakłopotania. – Opowiedz nam po kolei, co się wydarzyło.

– Dobrze, spróbuję... – zaczęła nieśmiało mała bohaterka. – No to... To było tak... że w sobotę

wieczorem zostałam z mamą sama w domu, bo tata musiał odwieźć babcię na lotnisko. Bawiłam się

klockami w swoim pokoju, a mama poszła na strych wywiesić pranie. Nagle wyjrzałam przez okno

i zobaczyłam pana w dżinsowej kurtce, który kręcił się po naszej ulicy... Rozglądał się na boki, jakby

sprawdzał, czy nikt go nie widzi...

– Pewnie to był złodziej albo wyłamywacz! – wtrącił się mały Bartek.

– Włamywacz, jeśli już... – poprawiła go Krysia.



– A miał rajstopy na głowie? Widziałem takiego z rajstopami w jednym filmie dla dorosłych, jak

obrabywał bank – ciągnął niezrażony Bartek.

– Chyba chciałeś powiedzieć: „obrabowywał”– tym razem to pani Marta podała chłopcu właściwe

słowo. – Bartku, pozwólmy Julce mówić dalej.

– Nie, nie miał rajstop na głowie. Wyglądał zupełnie zwyczajnie, tylko dziwnie się zachowywał.

Dlatego zaczęłam go obserwować. Zauważyłam, że przygląda się rowerom przypiętym do stojaka

przed domem naszych sąsiadów. U nich w domu akurat nikogo nie było. Kiedy kucnął przy rowerze

i zaczął coś przy nim robić, wiedziałam już, że chce go pewnie ukraść. Wtedy pobiegłam do salonu,

bo tam na stole mama zwykle kładzie telefon.

– Mnie to mama nie pozwala się bawić telefonem – skomentowała Zosia.

– Ale ja się nie bawiłam. Po prostu przypomniało mi się takie spotkanie z policjantką, na którym

byłam kiedyś z ciocią w bibliotece. Śpiewaliśmy tam taką piosenkę: „Zapamiętaj sobie: jeden, jeden,

dwa – wykręć, a przybędę, tak szybko jak się da!”. I zapamiętałam ten numer.

– To się czyta sto dwanaście. Jeden, jeden, dwa to jest sto dwanaście, czyli numer alarmowy, tata

mi mówił... – pochwalił się Gabryś.

– No właśnie... i jak wstukałam ten numer, to najpierw odezwał się pan, który spytał, w jakiej

sprawie dzwonię. Wytłumaczyłam, że chodzi o złodzieja rowerów. Wtedy ten pan połączył mnie

z policjantem, któremu powiedziałam, co się stało i on zaczął mi zadawać różne pytania. Musiałam

podać nasz adres. Na szczęście pamiętałam – ulica Skowronkowa 7. Potem opisałam, jak wygląda

złodziej, jak jest ubrany. Miałam też podać kolor roweru. Pan policjant kazał mi cały czas patrzeć

przez okno i mówić, co się dzieje.

– Czy złodziejowi udało się odpiąć rower? – zapytała pani Marta.

– No tak, w końcu tak, ale dość długo się szarpał z łańcuchem. I kiedy w końcu wsiadł na rower,

to jechał już po niego wóz policyjny. Na szczęście nie udało mu się daleko uciec. Policjanci bardzo

szybko go dogonili. I założyli mu na ręce te... no...

– Kijanki! – wykrzyknął Bartek.

– Kajdanki, Bartku, kajdanki... – sprostowała pani Marta, tłumiąc śmiech. – Myślę, że naszej

małej bohaterce należą się duże brawa. Dzięki twojej współpracy z policją złodziej został ukarany,

a właścicielka odzyskała rower – podsumowała pani, zachęcając dzieci do oklasków.

Julek słuchał tej opowieści z wypiekami na twarzy. Trochę zazdrościł Julce, że napisali o niej w gazecie, ale 

też ją podziwiał. Postanowił opowiedzieć jej w czasie wolnym o swoim porannym spotkaniu z policjantem i o

tym, że też zna kawałek tej piosenki z biblioteki:

Zapamiętaj sobie: jeden, jeden, dwa

– wykręć, a przybędę, tak szybko jak się da!

Kiedy masz kłopoty we dnie albo w nocy,

możesz policjanta wezwać do pomocy.



Rozmowa:

-Co przydarzyło się Julkowi?; 

-A co przydarzyło się Julce?; 

-Czy zawód policjanta jest ważny i potrzebny?; 

-W czym może nam pomóc policja?; 

-Czy ktoś z was chciałby zostać policjantem/ policjantką?. 

-Jakie inne zawodysą ważne?

-Dlaczego?

„Orkiestra kucharzy” – zabawa muzyczna z wykorzystaniem garnkow, pokrywek i drewnianych

łyżek do utworu O fortuna Carla Orff’a. 

https://youtu.be/EJC-_j3SnXk 

Wzniosły początek – jedna ręka unosi się i buja się w rytmie muzyki.

Drugie uderzenie bębna – druga ręka.

Trzecie uderzenie bębna – dwie ręce tworzą parasolkę nad głową, rytmicznie bujając się.

Piano – łyżki delikatnie stukają o siebie. Prowadzacy po jakimś czasie zmienia instrument – wprowadza 

garnki, dyryguje małym gestem, aby było cicho. Zmiany mogą następować kilka razy.

Forte – grają przez pewien czas pokrywki (imitując talerze), następnie Prowadzący zmienia instrumenty na

łyżki, ktore uderzają o dywan jak w bęben.

Kulminacja utworu (2:15 lub 2:18) – wspolne granie całej kuchennej obsady.

Na zakończenie zabawy kucharze opowiadają, jakie danie mogło powstać przy takiej raz cichej,

a raz głośnej muzyce. Prowadzacy przypomina, że w Krainie Muzyki cicho to piano, a głośno – forte. 

 Wyjście na podwórko. Obserwowanie przyrody.

Kolorowanki do wyboru.

  

https://youtu.be/EJC-_j3SnXk






 






