Scenariusz zajęcia
08.06.20r.
Temat dnia: Wszyscy dla wszystkich.
Witam i zapraszam do zabawy.
Drogie dzieci, dzisiaj poznacie różne zawody wykonywane przez rodziców, zapoznacie się z
przedmiotami, które wykorzystują podczas pracy, poćwiczycie swoje języczki i ciało.
Szanowni Państwo, proszę przygotować: kredki, ołówek, nożyczki, klej.
Przebieg:
1. Piosenka na powitanie: Zawody - Piosenki wujka Ogórka . Włączcie, a Ty słuchaj,
śpiewaj i witaj dzień; https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc
2. Wiersz J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich” . Proszę wyrecytujcie wiersz, a Ty
uważnie słuchaj;
Wszyscy dla wszystkich
Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?
A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.
Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.
Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.
Po recytacji zapytajcie dziecko:
-Jakie zawody były wymienione w wierszu?
-Co robi murarz (piekarz, krawiec, szewc)?
Wskaż wymienione zawody na obrazkach:

3. Zabawa dydaktyczna: Jakie znamy inne zawody? . Proszę zapytajcie dziecko:
- jaki to zawód i czym zajmują się te osoby?
Pomogą ci w tym obrazki.
Pamiętaj wypowiadamy się całym zdaniem.

4. Zabawa słowna: „Zabawy ze słowami”
Proszę przeczytajcie dziecku wyraz, a Ty podziel nazwę rzeczy na sylaby.

miska
mi – ska

rękawice
rę-ka-wi-ce

taczki
ta-czki

termometr
ter-mo-metr

Proszę zapytajcie dziecko:
-który zawód jest najważniejszy?
5. Zabawa ruchowa: "Ćwiczę - góra, dół". Włączcie piosenkę, a Ty baw się z
Kubusiem; https://www.youtube.com/watch?v=LUhapiC-Reo
6. Praca graficzna: Komu w pracy może przydać się wskazany przedmiot? –
załącznik 1
Załącznik nr 1

Dla chętnych:
ZAGADKI
• Kto ma na półkach książek bez liku i dba o książki i czytelników (bibliotekarz)

• Jaki zawód ma ten pan, co naprawi każdy kran? (hydraulik)
• Kto nam nad głowami szczęka nożyczkami, kiedy nie możemy uczesać się sami?
(fryzjer)
• Z wielka torbą chodzi co dzień, przy pogodzie, niepogodzie. Czekaj go, gdy listu
chcesz. Kto to jest? Czy już wiesz?(listonosz)
• Kto o coś dzieci codziennie pyta i pisze cyfry w cudzych zeszytach? (nauczyciel)
• Kto pracuje w hełmie, pnie się po drabinie, kiedy syczy ogień i gdy woda płynie.
(strażak)
• Deska, młotek, zręczne ręce zrobią mebli coraz więcej. (stolarz)
• Spędza dzionek przy warsztacie, reperował buty tacie, a dla siostry mej, Amelki,
zrobił śliczne pantofelki. (szewc)
• Jaki zawód mają panie, których praca – to gotowanie. (kucharki)
• Czy nazwać potraficie, panów zajętych szyciem? (krawiec)
• Kto to w autobusie, nie usiądzie w tyle i choć często jeździ nie płaci za bilet?
(kierowca)
• Tak w dzień, jak w nocy pracuje w szpitalu. Chorym udziela pomocy, by bólu nie
odczuwali. (lekarz)
• Nosi biały czepek i biały fartuszek, a żebyś był zdrowy, czasem ukłuć musi.
(pielęgniarka)
• Ma biały fartuch jak lekarz, ale nie leczy – wypieka. (piekarz)
• Pani za sklepowa ladą kupujących grzecznie wita. Tu odważy, tam domierzy towar
dobry, tani, świeży. (sklepowa)
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