
28.05.2020 r. Zawody naszych rodziców 

 

Kochane dzieci! 

Dzisiaj porozmawiamy o zawodach. Wiecie, czym zajmują się wasi 

rodzice, co robią w pracy, kim są z zawodu. Prosimy, abyście się 

dowiedziały. 

 

 

Naśladuj czynności podane przez mamę lub tatę: czesanie, pranie, 

odkurzanie, prasowanie, prowadzenie samochodu, koszenie 

trawnika,  itp. 

Zadanie 1:  „Co robi mama? Co robi tata?” – zabawa z elementami 

pokazywania. Kształtowanie umiejętności wcielania się      

w role.  



 

 

Wymień czynności przedstawione na obrazkach. Mama i tata na 

pewno wykonują je w domu. W takim razie rodzice mają  bardzo 

dużo zawodów, ponieważ wykonują w domu czynności , które inni 

wykonują w pracy. 

Rodzice potrafią wykonać wiele czynności i należy im w tym 

pomagać, ponieważ robią  to dla wszystkich w rodzinie. 

 

 

Zadanie 2:  „Zawody” – zagadki słowno-obrazkowe. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Odpowiedz na pytania: 

Jak nazywa się zawód osoby, która pierze ubrania i pościel ? 

(praczka) 

Jak nazywa się zawód osoby, która naprawia kran?  (hydraulik) 

Jak nazywa się zawód  osoby, która szyje ubrania?                                               

(krawiec\krawcowa) 

Jak nazywa się zawód osoby, która uczy dzieci?  (nauczyciel\ 

nauczycielka) 

Jak nazywa się zawód osoby, która naprawia meble?  (stolarz) 

 



 

 

Obejrzyj filmik „Poznajemy miejsca pracy i różne zawody”                                      

i opowiedz o zawodzie swoich rodziców, jeśli nie wiesz właśnie 

jest okazja, aby rodzice opowiedzieli czym się zajmują: 

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

 

Znajdź parę - rozwiąż quiz: 

https://wordwall.net/pl/resource/1953246/zawody-znajdź-parę 

 

Czy wiesz jak nazywa się osoba, która uczy dzieci poprawnej 

wymowy? To logopeda. To również zawód – nauczyciel poprawnej 

wymowy. Zapraszamy do  ćwiczeń buzi : 

• „Adaś żuje gumę” - naśladuj żucie gumy, wykonuj ruchy 

żuchwą, w przód, w tył, na boki, 

Zadanie 3: „Gdzie pracują moi rodzice ?” –  poszerzanie wiedzy 

dzieci o zawodach na podstawie filmiku edukacyjnego                 

i rozmowy z rodzicami o wykonywanych zawodach. 

Wdrażanie do wzmacniania więzi rodzinnych. 

Zadanie 4:  „ Różne zawody” –  interaktywna gra rozwijająca 

spostrzegawczość, utrwalająca nazwy zawodów.  

Zadanie 5:  „ Ćwiczymy buzię” –  zabawy logopedyczne 

usprawniające narząd mowy.  



• „Leniuszek” – naśladuj ziewanie, maksymalnie oddalając od 

siebie dolną i górną wargę, jak podczas wymawiania głoski 

„a”, 

•  „Huśtawka” – naśladuj językiem ruch rozbujanej huśtawki – 

wysuwaj język z buzi i poruszaj nim lekko do góry i na dół, 

• „Senny miś” – połóż się przodem z głową ułożoną na bok, 

ziewaj, naśladując sennego misia, następnie oddychaj (wdech 

nosem, wydech ustami), na koniec „miś” przeciąga się 

i zasypia (słychać chrapanie). 

 

1. „Rodzinne rytmy” - doskonalenie umiejętności dostrzegania                

i  kontynuowania rytmów. 

Twoim zadaniem jest dostrzec oraz kontynuować rytm - 

powiedzieć, co powinno być w miejscu znaku zapytania. 

https://drive.google.com/file/d/1f9E_LrDTwpEWkfsQZHpdBlwR

EkvSh0aO/view 

2. „Rodzinne wyrazy” -  rozwijanie umiejętności czytania 

globalnego, prawidłowego nazywania członków rodziny. 

Rodzic czyta dziecku każde słowo, wskazując odpowiedni obrazek, 

dziecko powtarza. Warto powtarzać te czynności codziennie. 

DLA CHĘTNYCH 
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