Scenariusz zabaw dziecka z rodzicami
Data: 8.06.2020
Temat: Poznajemy zawody
Drodzy Rodzice
W tym tygodniu rozpoczniemy temat kompleksowy "Zawody" . Dzieci wysłuchają wiersza
Jolanta Wybieralska, a następnie poznają miejsca pracy i różne zawody na podstawie bajki
edukacyjnej. Obejrzą ilustracje i wypowiedzą się na ich temat. Rozpoznają rekwizyt po
dotyku, a następnie dopasują go do odpowiedniego zawodu. Na zakończenie wykonają
"Zawodową gimnastykę".
Przygotuj: przedmioty kojarzące się z różnymi zawodami np. grzebień, pędzel, chochelkę
itd., worek, ilustracje z załącznika (nie trzeba drukować)
Witajcie kochane dzieci. Zapraszam do zabawy!
Rozgrzewka przy muzyce na powitanie
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8&list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8rutRhDzZ

Słuchanie wiersza pt. „Zawody” Jolanta Wybieralska - po wysłuchaniu dziecko
wymienienia jak najwięcej zawodów występujących w wierszu.
„Piekarz piecze chleb i bułki,
Stolarz robi meble, półki.
Lekarz leczy chorych ludzi,
Strażak z ogniem wciąż się trudzi.
A zawodów na tym świecie,
Drogie dzieci pewnie wiecie.
Jest ich jeszcze bardzo wiele,
więc i inne tu wymienię.
Nauczyciel uczy dzieci,
Wiersze tworzą wciąż poeci.
Murarz domy nam buduje,
Tynkarz ściany otynkuje.
Pan elektryk prąd zakłada,
Weterynarz zwierzę bada.
Kucharz obiad ugotuje,
Górnik węgiel wciąż świdruje.
Fryzjer włosy czesze ładnie,
Baletnica tańczy zgrabnie.
Muzyk w graniu zmienia nuty,
Szewc naprawi wszystkim buty.

To nie wszystkie są zawody,
Na to są wszelkie dowody.
Że pracować wszędzie trzeba,
Na tak ważną "kromkę chleba”.

Oglądanie bajki edukacyjnej "Poznajemy miejsca pracy i różne zawody"
https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc
Próby odpowiedzi na pytanie: Jaki zawód mają Twoi rodzice? Czym się zajmują? Gdzie
pracują?
Prezentacja ilustracji z załącznika
Dziecko ogląda ilustracje, rozpoznaje zawód i opowiada o narzędziach pracy, które potrzebne
są do wykonywania różnych zawodów
„Znamy zawody” – zabawa dydaktyczna - łączenie narzędzi pracy (rekwizytów) z
zawodami.
Dziecko wybiera losowo z worka po jednym rekwizycie z zamkniętymi oczami próbuje
odgadnąć co to takiego i podaje nazwę zawodu, z którym dany rekwizyt mu się kojarzy, np.
strzykawka - pielęgniarka; pędzel - malarz; książka - bibliotekarka, pisarz; mikrofonpiosenkarz; grzebień - fryzjer; igła, nitka – krawiec; aparat fotograficzny – fotograf; chochlakucharz; pieniądz – kasjerka; kreda – nauczyciel; itp.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych pt. „Zawodowa gimnastyka”.
•

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 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.

Pozdrawiam i życzę miłej zabawy- Agnieszka Kulig

Załącznik

