
Grupa “Biedronki” - 3-4-latki

Krąg tematyczny: Kiedy dorośli idą do pracy...
Temat dnia: Czym zajmują się nasi rodzice? 
data: 8.06.2020r. 

Karty pracy, z których dzieci mogą skorzystać w domu w tym tygodniu:
3-latki: s. 137, 135 
4-latki: s. 14-15, 16, 17

Poniżej przesyłamy propozycje zabaw, ćwiczeń dla dzieci w domu: 

1) Zawody – oglądanie i rozmowa na temat prezentacji o zawodach.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji o zawodach: 
https://www.youtube.com/watch?v=AUGHYwEqcPM 

2) Co to za zawód? – zabawa słuchowa, analiza i synteza słuchowa wyrazów.

Rodzic umieszcza w różnych częściach pokoju obrazki przedstawiające osoby wykonujące
różne zawody (dołączone poniżej). Następnie sylabizuje nazwę jednego z zawodów np. 
ma-ry-narz, ku-charz. Dziecko ma za zadanie ustawić się obok odpowiedniej ilustracji. 
Następnie dziecko może spróbować wyjaśnić samodzielnie, czym zajmują się osoby 
wykonujące dany zawód.

3) Gdzie pracują moi rodzice – rozmowa na temat zawodu wykonywanegi przez 
rodziców.

Rodzice  opowiadają, w jakim miejscu pracują, czym się zajmują, gdy są w pracy. 
Dzieci mają za zadanie uważnie wysłuchać informacji.

4) Zawody – słuchanie i śpiewanie Piosenki Wujka Ogórka 
https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc 

5) Czyj to atrybut?  – zabawa dydaktyczna.

Dzieci przyglądają się postaciom przedstawionym na ilustracjach (obrazki z zadania 2). 
Tym razem zadaniem dzieci jest określenie jakie przedmioty są potrzebne do pracy w 
określonych grupach zawodowych lub które wytwarzają, np. lekarz – stetoskop, piekarz – 
bułka. Można również zebrać różne przedmioty, schować w worku np. szczotkę do 
włosów, bułkę, stetoskop/bandaż, kopertę na list, taca, garnek, ciastk. Następnie dziecko 

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


dotykiem próbuje określić co to za przemdmiot, wyciąga go z worka i dopasowuje go do 
zawodu.

6) Zawodowa gimnastyka – zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

Listonosz wrzucający listy do skrzynki – dzieci stoją w pozycji wyprostowanej, trzymając 
ugięte w łokciach ręce na wysokości klatki piersiowej, wykonują wypad w bok, uginając 
lekko kolana, prostując ręce i rozkładając je jednocześnie na boki; potem następuje powrót
do pozycji wyjściowej i wykonanie wypadu w przeciwną stronę.

Górnik zjeżdżający do kopalni – dzieci wykonują przysiady.

Kurier dostarczający paczkę – dzieci wyciągają ręce w górę, a następnie wykonują skłon w
przód w taki sposób, aby tułów i nogi utworzyły kąt prosty.

Fryzjer tnący nożyczkami – dzieci przyjmują pozycję leżącą na plecach, unoszą 
wyprostowane nogi i wykonują delikatne wymachy na boki, tzw. nożyce.

Hydraulik przepychający zatkaną rurę – dzieci wykonują skłony w przód z pogłębieniem.

Kucharz – dzieci napinają mięśnie brzucha i pokazują, jak wyglądają, gdy są głodne, a 
następnie rozluźniają mięśnie i prezentują, jak wyglądają, gdy zjedzą to, co przygotował 
kucharz.

Kelner rozglądający się, czy goście go potrzebują – dzieci stoją w pozycji wyprostowanej, 
trzymając ręce na biodrach, i wykonują skręty tułowia.

7) Karty pracy dla chętnych dzieci. 











Jakie  zawody  wykonują  osoby  przedstawione  w  zadaniu?  Wytnij  samodzielnie
przemioty/pojazdy potrzebne im w pracy i wklej w okienka obok odpowiedniego zawodu.



Pokoloruj strażaka, następnie wytnij wzdłuż linii przerywanych. Ułóż strażaka.



Połącz przemioty, które należą do danego zawodu z odpowiednią postacią.




