
 

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 

 18.05.2020 

 

Temat: A moi rodzice… 

 

„Kim zostanę gdy dorosnę?” 

https://www.youtube.com/watch?v=8IBDwKa6pQI 

1.  „Kto wtoczy piłkę do bramki?” – zabawa ruchowa z elementami rzutu i celowania. 

Dziecko otrzymuje piłkę, staje w wyznaczonym miejscu i rzuca piłkę do bramki. 

Następnie zabiera piłkę i wykonuje kolejne próby. 

 

2. „Gdzie pracuje moja mama? Kim jest mój tata z zawodu?” – rozmowa z dziećmi 

na temat pracy zawodowej rodziców. Rodzicu zwróć uwagę na wypowiadanie się 

pełnymi zdaniami. Dzieci mogą kończyć rozpoczęte zdania, np.: Moja mama pracuje 

w…, Mój tata jest… 

 

 

3. „Kim chcę być” – nauka piosenki i rozmowa na jej temat. Dzieci powtarzają słowa 

piosenki fragmentami na zasadzie echa. Rytmicznie mówią fragmenty tekstu piosenki 

z różną dynamiką: średnio głośno, cicho, szeptem oraz w różnym tempie: bardzo 

wolno, wolno, umiarkowanie.  

 

4.  „A jak będę dorosła” – rozmowa na temat wymarzonych zawodów zainspirowana 

oglądaniem obrazków. Dzieci rozpoznają zawody, po czym wskazują te obrazki, na 

których są przedstawiciele zawodów , które je interesują. Następnie dzieci 

wypowiadają się na temat preferowanych i wymarzonych zawodów. Starają się 

uzasadnić swoje wybory.  

https://www.youtube.com/watch?v=8IBDwKa6pQI










 
5. „Co jest potrzebne w pracy?” – doklejanie atrybutów do przedstawicieli różnych 

zawodów na karcie pracy. Rodzic prosi, żeby dziecko rozpoznało i nazwało zawody 

przedstawione na rysunkach, a następnie dokleiło do każdej postaci potrzebny jej 

atrybut. (dzieci, które nie otrzymały książeczek, mogą dorysować atrybuty). 

 

6. „Ojciec Wirgiliusz” – zabawa przy piosence; rozmowa na temat pracy nauczyciela. 

Dzieci opowiadają o pracy nauczyciela, korzystają z pytań pomocniczych, np.:  

– Czym zajmuje się nauczyciel?  

– Co robi w czasie swojej pracy? – 

 Czego może nauczyć dzieci? 

 – Co jest przydatne w jego zawodzie? 

 

7. „Kim będę?” – rysowanie wymarzonych zawodów dzieci. Dzieci krótko omawiają 

swoje wymarzone zawody i związane z nimi atrybuty. Planują, co będzie na 

rysunkach. Rodzic przypomina, że na rysunku powinna znaleźć się ich postać 

wykonująca pracę, przedmioty potrzebne do jej wykonywania oraz tło. 

 

8. Nauka nazw zawodów po angielsku- poniżej wrzucam dwie karty z zawodami w 

języku angielskim. Proszę o nauczenie dziecka. 



 


