
 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ Z DZIEĆMI W OKRESIE OD 15 DO 19 CZERWCA 

 

Temat Kompleksowy : KIM BĘDĘ , KIEDY DOROSNĘ 

 

ZADANIE 1 

 
W zoo – ćwiczenia usprawniające narządy mowy w oparciu o wiersz G. Wasilewicz. 

 

W zoo 

Grażyna Wasilewicz 

Ale w zoo jest wesoło. 

Słoń wyciąga trąbę w górę,    Wysuwamy język w kierunku nosa. 

kręci nią, jak grubym sznurem.   Oblizujemy wargi, szeroko otwarte usta. 

Lew otworzył wielką paszczę,   Szeroko otwieramy buzię. 

foka śmiesznie w łapki klaszcze,   Kląskamy językiem. 

małpa po gałęziach fika,    Dotykamy czubkiem języka ostatnich zębów na górze i 

na dole. 

stado kuców raźno bryka.    Dotykamy kolejno zębów górnych i dolnych. 

Żmija się po pisaku wije,    Wyciągamy długi, cienki język we wszystkie strony. 

a żyrafa pręży szyję, 

bo chce dostać gałąź z góry.    Dotykamy językiem dziąseł za górnymi siekaczami, 

mając szeroko otwarte usta. 

 

Tygrys ostrzy swe pazury,    Przeciskamy między zębami zbliżonymi do siebie  

      górnymi i dolnymi siekaczami grzbiet języka, drapiemy 

      go zębami. 

 

a krokodyl paszcza kłapie,    Otwieramy i zamykamy wysunięte wargi. 

niedźwiedź w wodzie ryby łapie.   Wysuwamy rozszerzone na końcach wargi – „rybka”. 

Wielbłąd chwali się swym garbem,   Unosimy grzbiet języka, a czubek przyciskamy do  

      dolnych zębów – „koci grzbiet”. 

 

swoim bardzo dużym skarbem. 

i przeżuwa w buzi trawę.    Naśladujemy ruchy żucia. 

 Czas już kończyć tę zabawę, 

bo podziwiam te zwierzęta 

 

ZADANIE 2 

 

 

Osłuchanie z piosenką  

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc 

 

Rozmowa na temat treści utworu: jakie zawody zostały wymienione w piosence? 

 

ZADANIE 3  

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc


„Kto to?” – praca z obrazkiem 

 

Pokazujemy dziecku obrazki przedstawiające osoby wykonujące różne zawody 

(np. kucharz, policjant, strażak) i atrybuty tych osób. Zadaniem dziecka jest 

nazwanie osoby na obrazku i powiedzenie, na czym polega jej praca. Dziecko 

opowiada o pracy swoich rodziców. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ZADANIE 4 

 

Pożar – praca z wierszem W. Broniewskiego. 

 

Pożar 

Władysław Broniewski 

 

Gwałtu, rety! 

Dom się pali! 

Już strażacy przyjechali. 

Prędko wleźli po drabinie 

i stanęli przy kominie. 

Polewają sikawkami ogień, 

który jest pod nami. 

Dym i ogień bucha z dachu, 

ale strażak nie zna strachu, 

choć gorąco mu okropnie, 

wszedł na górę, 

już jest w oknie 

i ratuje dzieci z ognia, 

Tak strażacy robią co dnia. 

 

Po wysłuchaniu utworu zadajemy dziecku pytania: 

-O kim opowiada ten wiersz? 

-Co robili strażacy? 

-Co się  paliło? 

-Kogo uratował strażak? 

-Czy strażacy są odważni? 

-Czy każdy może zostać strażakiem? 

-Jak wygląda wóz strażacki? 

 

ZADANIE 5 

 

PRACA PLASTYCZNA – wóz strażacki 

  

Przygotowujemy: 

-wydrukowaną kolorowankę, 



-klej, 

-bibuła , kolory: biały, czerwony, czarny, żółty. 

 

 

 
https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-62-straz-pozarna.html 

 

 

 

Zadaniem dziecka jest zrobienie kuleczek z bibuły oraz wyklejenie całego 

obrazka. 

 

ZADANIE 6 

 

„Wielkie zakupy” – zabawa matematyczna. 

 

przygotowujemy szablony produktów spożywczych. Dziecko dostaje liczmany 

– np. po pięć sztuk. Tłumaczymy, jak należy zachować się w sklepie, jak prosić 

o towar i jak za niego płacić. Rodzic wciela się w rolę ekspedientki. Zadaniem 

dziecka jest kupowanie produktów i płacenie za nie, używając przy tym 

zwrotów grzecznościowych. 

 

 

 

 

 

https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-62-straz-pozarna.html


ZADANIE 7 

 

„Jedzie karetka” – zabawa ruchowa. 

 

Przed rozpoczęciem zabawy dziecko słucha zagadki dźwiękowej – sygnału 

karetki pogotowia. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=if3rf9F8pCQ 

 

Następnie wyjaśniamy  dziecku, kiedy karetka pogotowia włącza sygnał (gdy 

jedzie do chorego lub nagłego wypadku), co powinni zrobić kierowcy, gdy 

usłyszą ten sygnał (kierowcy powinni zjechać z drogi, zatrzymać się i ułatwić 

przejazd karetce). 

Następnie dajemy dziecku krążek – to kierownica i wyjaśniamy przebieg 

zabawy. Dziecko swobodnie porusza się po pokoju i naśladuje jazdę 

samochodem. Na dźwięk sygnału karetki pogotowia samochód zjeżdża na bok i 

zatrzymuje się, aby karetka mogła swobodnie przejechać. 

 

ZADANIE 8 

 

„Fryzjer” – rozwiązanie zagadki A. Maćkowiaka. 

 

Jeśli chcesz swój wygląd zmienić, 

Obciąć włosy i utlenić, 

Może zgolić je do zera, 

To iść musisz do… (fryzjera) 

 

ZADANIE 9 

 

PRACA PLASTYCZNA – LOKI 

 

Przygotowujemy: 

-wydrukowaną kolorowankę-twarz, 

-kolorowe kartki papieru, 

-klej, 

-nożyczki, 

-kredki. 

 
http://bystredziecko.pl/kolorowanki/postacie/kolorowanka-twarz-01.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=if3rf9F8pCQ
http://bystredziecko.pl/kolorowanki/postacie/kolorowanka-twarz-01.pdf


 

 

 

 



Zadaniem dziecka jest pokolorować twarz, następnie z kolorowych kartek 

dziecko wycina paski równej długości i grubości. Dwa końce paska sklejamy 

razem, tworząc lok. Loki doklejamy  do wcześniej pokolorowanej twarzy, 

tworząc bujną fryzurę. 

 

ZADANIE 10 

 

Zabawa ruchowa twórcza 

 
https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc 

 

„Zawody” – dziecko porusza się po  pokoju  przy piosence. W przerwie rodzic 

wymienia nazwę zawodu – dziecko naśladują czynności wykonywane w tym 

zawodzie. Zabawę można powtarzać. 

 

ZADANIE 11 

 

Masażyk „Co robią różni ludzie?” – zabawa ilustracyjna w parze z rodzicem. 

 

Dzieci wraz z rodzicem zwrócone są do siebie plecami i wykonują na rodzica 

plecach różne ruchy odpowiednio do treści wierszyka. 

 

Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w 

pięść) 

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 w góry na dół) 

Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty) 

I ja też pracuję (wskazywanie na siebie) 

Obrazek maluję (dowolne kreślenie palcami na plecach partnera) 

 

 

ZADANIE 12 

 

„Kim chciałbym zostać w przyszłości?” – Dzieci rysują kim chciałyby zostać w 

przyszłości. 

 

ZADANIE 13 

 

PRACA PLASTYCZNA – KUCHARZ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc


Przygotowujemy: 

-klej, 

-nożyczki, 

-papierowy talerzyk, 

-kartki kolorowe (biała m żółta, czerwona, zielona, pomarańczowa, różowa lub 

kremowa) 

-pisak czarny i czerwony. 

 

 

Dziecko z pomocą rodzica wycina: z różowej lub kremowej kartki  twarz oraz 

ręce, z białej kartki czapkę kucharską oraz fartuch,z zielonej ogórka, z 

pomarańczowej marchewkę, z żółtej paprykę oraz włosy.  Przyklejamy 

wszystko zgodnie z rysunkiem. Na koniec pisakiem rysujemy oczy , noc, buzię. 

 

 



ZADANIE 14 

 

ZAGADKI – ZAWODY 

 

Wciąż buduje domy dzielnie, 

Wszyscy znamy jego kielnię. / MURARZ 

 

Zrobi fryzurę, ładnie ostrzyże. 

Czy ju z wiesz kto? / FRYZJER 

 

Igła, nici i nożyce to jej dzielni pomocnicy. 

Najpierw kroi potem zszywa, 

czy już wiesz jak się nazywa? / KRAWCOWA 

 

Kto pracuje w hełmie, 

pnie się po drabinie, 

kiedy syczy ogień i gdy woda płynie? /  STRAŻAK 

 

Kto na skrzyżowaniu, 

bez obawy staje, 

bo ręką zatrzyma auta i tramwaje? / POLICJANT 

 

Chodzi z dużą torbą, 

i  z tego go znamy, 

że nosi przekazy, listy, telegramy. / LISTONOSZ 

 

Kto o coś dzieci codziennie pyta, 

sprawdza zadania codziennie w ich zeszycie? / NAUCZYCIEL 

 

W dzień i w nocy pracuje, 

chorym pomaga leki przepisuje. / LEKARZ 

 

Deska, młotek, zręczne ręce, 

Zrobią mebli coraz więcej. / STOLARZ 

 

Ma biały fartuch – jak lekarz, 

Ale nie leczy lecz wypieka. / PIEKARZ 

 

Jak się nazywa taki lekarz, 

którego pacjent głośno szczeka? / WETERYNARZ 

 

 


