
Kochane Dzieci! 

Witamy Was w nowym tygodniu. Tęskniliście za nami? My za Wami bardzo   Na ten tydzień 

przygotowałyśmy dla Was  dużo ciekawych zajęć związanych z wykonywanymi zawodami. 

Zapraszamy was Drogie Kangurki do aktywnych ćwiczeń oraz wspólnych zabaw. Powodzenia :) 

 

 

PONIEDZIAŁEK (18.05.2020) 

Na początek zapraszamy Was  do obejrzenia prezentacji dotyczącej wykonywanych zawodów 

(prezentacja zostanie przesłana na  grupowego messengera) 

Mamy nadzieję, że będzie to dobra okazja do rozmowy wspólnie z rodzicami. Po obejrzeniu 

prezentacji zachęcamy Was do odpowiedzi na kilka pytań . 

 

Gdzie pracuję moja mama  ? 

Jaki zawód wykonuję mój tata ? 

Kim chciałbym zostać w przyszłości? 

Kim chciałaby/chciałby zostać mój brat/siostra w przyszłości ? 

 

Drogie Kangurki mamy również dla Was propozycje obejrzenia bajeczki edukacyjnej 

 pt. „Poznajemy miejsca pracy i różne zawody”.Miłego oglądania   

 

https://link.do/ICGZd 

 

Na sam koniec dnia zachęcamy Was do pokolorowania obrazka według wzoru :) 

 

 

https://link.do/ICGZd


 



 

WTOREK (19.05.2020) 

Witamy Was Drogie Kangurki na sam początek dnia proponujemy Wam wzięcie udziału w zabawie 

ruchowej. Poproście rodziców aby przeczytali wam tekst wiersza,a wy próbujcie go wysłuchać i  

zilustrować zawody podane w zwrotkach tak jak najlepiej potraficie :) 

 

                                  ZZaawwooddyy 

 

                                         autor: M. Nowosielska i J. Gajda 

 

Oto fachowcy z placu budowy zbudują dla nas dom 

całkiem nowy! Nie wyobrażam sobie w tej chwili, jak 

byśmy sobie bez nich radzili! 

Wysiłki krawców też dobrze znamy 

- za ich to sprawą ubrania mamy. 

Nie wyobrażam sobie w tej chwili, 

jak byśmy sobie bez nich radzili! 

 

Na polu złote faluje morze, 

dzięki rolnikom rośnie tu 

zboże. Nie wyobrażam sobie 

w tej chwili, jak byśmy sobie 

bez nich radzili! 

 

Piekarze ciepłe wypieką bułki, pachnący chleb 

dostarczą na półki. Nie wyobrażam sobie w tej 

chwili, jak byśmy sobie bez nich radzili! 

 

A ludzie z zakładu oczyszczania uprzątną miasto bez ociągania. Nie 

wyobrażam sobie w tej chwili, jak byśmy sobie bez nich radzili!  

Gdy na zakupy masz chętkę dużą, sprzedawcy chętnie 

ciebie obsłużą. Nie wyobrażam sobie w tej chwili, jak 

byśmy sobie bez nich radzili! 

 

Jeśli ze zdrowiem mamy problemy 

zaraz z lekarzem widzieć się 

chcemy. Nie wyobrażam sobie w tej 

chwili, jak byśmy sobie bez nich 

radzili! 

 

 



Kierowcy i motorniczy zadbają o to, 

byś nigdzie nie musiał chodzić piechotą. 

Nie wyobrażam sobie w tej chwili, 

jak byśmy sobie bez nich radzili! 

 

Skończmy już wreszcie nasze wywody, bo są potrzebne 

wszystkie zawody. 

 

 

 

 

Na zakończenie zachęcamy Was Drogie Kangurki do wycięcia oraz ułożenia puzzli :) 

 

(puzzle do ułożenia zostaną wysłane na grupę messenger.) 

 

 

 

ŚRODA (20.05.2020) 

Witamy Was Kochane Kangurki .Zapraszamy Was dzisiaj do wspólnych ćwiczeń oraz zabaw. 

Na rozpoczęcie Dnia proponujemy Wam drogie dzieci masażyk relaksacyjny :) 

 

Masażyk: Co robią różni ludzie? 

Zaproście wszystkich domowników do wspólnej zabawy. Siądźcie sobie wszyscy w kole, 

plecami do siebie. Będziecie na plecach uczestników wykonywać różne ruchy, odpowiednie do 

treści podanego wiersza. 

Stolarz młotkiem stuka (lekkie stukanie piąstką ) 

Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami) 

Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią) 

Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie) 

Rolnik grabi siano (grabienie palcami obu rąk z góry na dół) 

Muzyk gra co rano(naśladowanie ruchów pianisty) 

I ja też pracuję(wskazanie na siebie) 

Obrazek rysuję (dowolny rysunek palcami na plecach partnera). 

 



Kochane Kangurki mamy również dla Was zagadki związane z zawodami. Komu uda się odgadnąć 

wszystkie ? Powodzenia :) 

 

                                                        https://link.do/qyJVm 

 

 

CZWARTEK(21.05.2020) 

 

Dzień Dobry Drogie Kangurki zapraszamy was do wykonania łamigłówki :) 

 

https://link.do/qyJVm


A na sam koniec zachęcamy Was Kochane dzieci do wspólnego śpiewania  :) 

  

 

https://link.do/60zCz  

 

 

 

 

PIĄTEK(22.05.2020) 

 

Kim chciałbym zostać w przyszłości? - praca plastyczno- techniczna. 

Wykonajcie Drogie Kangurki rysunek  z Waszym  wymarzonym  zawodem  

 (technika dowolna -rysowanie,malowanie, wyklejanie) 

Powodzenia! Pozdrawiamy serdecznie. 

 

 

Na koniec dnia zachęcamy Was do obejrzenia bajeczki  

 

                                                        https://link.do/YDSli 

 

https://link.do/60zCz
https://link.do/YDSli

