
Poznajemy zawody. 

 

Wtorek - 14 kwietnia  

Witamy, witamy …po Świętach … 

Dzisiaj „świętujemy” po Świętach…..czyli jeszcze mały odpoczynek, relaks. 

Mam nadzieję, … że Zajączek zostawił wam prezenciki, także propozycja na dzisiaj- 

zamieniamy dzień zabawki z piątku na wtorek!!! 

Cieszycie się???Bawcie się dobrze i poproście Rodziców, aby zrobili Wam zdjęcia podczas 

zabawy i pokazali je na naszej grupy …także hoppp do zabawy… 

 

Środa - 15 kwietnia 

 

W tym tygodniu chcemy żebyście porozmawiali z Rodzicami o ich zawodach: 

1. „Mamo, tato gdzie pracujecie? Jaki zawód wykonujecie?”  

Zdobądźcie jak najwięcej informacji i narysujcie, czym zajmują się rodzice - a my 

postaramy się odgadnąć - poprosimy o zdjęcia na naszej grupie. 

 

2. „Kiedy dorosnę, będę?..” https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdy 

 

A może ktoś z Was ma ochotę na:,, Zawodowe kalambury 

Zadaniem dziecka będzie przedstawienie wybranego zawodu. Pobawcie się z rodzicami lub z 

rodzeństwem. Rodzic pokazuje jakiś zawód gestem, mimiką a dziecko zgaduje, a później –

zmiana Dziecko pokazuje a rodzic –zgaduje….Myślę, że będzie dużo smiechuuuuu…. 

 

Czwartek - 16 kwietnia 

 

Dzień dobry Tygryski. Witamy czwartkowo czy już czekacie na porcję nowych zabaw??? No 

to zaczynamy… 

Posłuchajcie piosenki o zawodach: Możecie ją spróbować zaśpiewać… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=izR82w7IamI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdy
https://www.youtube.com/watch?v=izR82w7IamI


PIOSENKA „W KAPELUSZU MEGO TATY” słowa – Agnieszka Galica  

1. W kapeluszu mego taty, gdy dorosnę będę panem 

     To usiądę i wymyślę, kim zostanę.  

Czy piratem, czy strażakiem, maszynistą lub dentysta, 

 kolejarzem, marynarzem, albo kominiarzem. 

 Mamo, tato, co wy na to?  

Będę kominiarzem/ x2 

2. Kiedy wreszcie będę duża i przerosnę moją mamę. 

 Będę buty mieć na szpilkach i zostanę. 

 Pielęgniarką lub malarką, baletnicą czy kucharką,  

ogrodniczką, podróżniczką a może księżniczką.  

Mamo, tato, co wy na to? Będę księżniczką/ x2  

 

A teraz zapraszam was razem z Misiem i Margolcią do obejrzenia odcinka o tym, „Kim 

będę?” 

https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,kim-bede,35326787 

 

Piątek - 17 kwietnia 

 

I dzisiaj już piątek, macie ochotę na rozwiazywanie zagadek, no to zapraszamy: 

 

1.  Pani w białym stroju sprzedaje nam z półek buteleczki, tubki, torebki pigułek. 

(aptekarka) 

2. Kto musi ściąć drzewo mechaniczną piłą, żeby na meble, listwy, desek wystarczyło? 

(drwal) 

3. Kto to jest? Odgadnie chyba każde dziecko! Stoi przed orkiestrą. Wywija pałeczką. 

(dyrygent) 

4. Kto nad głowami szczęka nożyczkami? Kiedy nie umiemy fryzury zrobić sami, tego 

pana odwiedzamy? (fryzjer) 

5. To oni, w głębi ziemi, czarne zwalają bryły, żeby we wszystkich oknach jasne się 

światła paliły. (górnik) 

6. Jaki zawód ma ten pan,  co naprawia każdy kran. (hydraulik) 

7. Ma biały fartuch - jak lekarz, ale nie leczy - wypieka. (piekarz) 

8. Nosi biały czepek i biały fartuszek, ażebyś był zdrowy, czasem ukłuć może. 

(pielęgniarka) 

https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,kim-bede,35326787


9. Pani za sklepową ladą kupującego grzecznie wita. Tu odważy, tam domierzy towar 

dobry, tani, świeży. (sprzedawczyni) 

10. Deska, młotek, zręczne ręce, zrobią mebli coraz więcej. (stolarz) 

11. Kto pracuje w hełmie, pnie się po drabinie, kiedy syczy ogień i gdy woda płynie. 

(strażak) 

Za każdą dobrze rozwiązaną zagadkę możecie przyznać sobie serduszko, Kto z Was ma 

ich:11??? Jesteśmy bardzo ciekawe???? Trzymamy kciuki!!! 

A teraz zapraszamy do zabawy: ,,Fryzjer” 

Zaproście do tej zabawy rodzeństwo, mamę, tatę…jedno z was jest klientem salonu 

fryzjerskiego, a mama np. jest fryzjerem i na hasło: 

         - mycie – myjecie głowy, 

         - ręcznik – wycieracie głowę, 

         - strzyżenie – udajecie obcinanie włosów (z prawej strony, z lewej strony), 

         - czesanie – czeszecie klienta (z przodu, z tyłu), 

         - suszenie – suszycie  włosy (na górze, na dole), 

         - lustro – pokazujecie lusterko (przed, za), 

         - pożegnanie – podajecie sobie ręce, 

         - marsz – fryzjer sprząta, a klient chodzi między krzesłami i następuję zamiana miejsc. 

 

 

 

 


