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„Nowoczesne 
zawody” 
 

Rozwijanie mowy i myślenia /zabawy z literą/: 
Poznanie zawodów przyszłości i zawodów, w których używane są roboty. 
„Marsz robotów” – zabawa ruchowa. „Robotyczny język” – analiza słuchowa 
wyrazów, podział na sylaby. 
Praca z KP2.14a, b oraz KP2.15a – wprowadzenie litery R, r, ćwiczenie percepcji 
wzrokowej i słuchowej. Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki. 
„Jakie znamy roboty?” – dyskusja na temat robotów wykorzystywanych 
w różnych dziedzinach i ich użyteczności. Wprowadzenie litery R, r, ćwiczenie 
percepcji wzrokowej i słuchowej. Doskonalenie sprawności manualnej i 
grafomotorycznej. Ćwiczenia w czytaniu. „Robotyczny język” – analiza słuchowa 
wyrazów, podział na sylaby. 
Zajęcia ruchowe /ćwiczenia gimnastyczne/: 
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr14 – rozwijanie ekspresji ruchowej. 

,,Kim mogę być” Rozwijanie mowy i myślenia /pojęcia matematyczne/: 
Wszyscy dla wszystkich – zapoznanie z wierszem J. Tuwima, rozmowa na temat 
utworu, przypomnienie nazw zawodów, dyskusja na temat ważności danych 
zawodów. 
Poszerzanie wiedzy na temat zawodów związanych z budownictwem. Mierzenie 
przedmiotów, mierzenie ludzi, porównywanie wartości liczb, wprowadzenie 
różnych narzędzi do pomiaru. Praca z KP2.16a – dostrzeganie cech 
wielkościowych, doskonalenie grafomotoryki. 
Umuzykalnienie: 
„Zawody” – nauka piosenki. „Dźwięki zawodów” – zabawa fabularyzowana, 
naśladowanie dźwięków. 

,,Zbudujmy coś 
razem” 

Rozwijanie mowy i myślenia /społeczno- moralne/: 
A jak będę dorosła – zapoznanie z wierszem D. Wawiłow. Praczki – zabawa 
do piosenki. Praca z KP2.16b – poszerzanie wiedzy ogólnej i umiejętności 
grafomotorycznych. Praca z KP2.17a, b – kącik grafomotoryczny, kolorowanie i 
rysowanie wzdłuż osi symetrii. 
Blok zajęć o emocjach – ciekawość. 
Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 
„Ja w przyszłości” – praca plastyczna, rysowanie siebie za dwadzieścia lat, 
przewidywanie miejsca pracy, wykonywanego zawodu. Klasyfikacja rysunków, 
szukanie cech wspólnych różnych zawodów. 

,,Dawne zawody” Rozwijanie mowy i myślenia: 
„Czym są obowiązki?” – rozmowa o obowiązkach dzieci i dorosłych, swobodne 
wypowiedzi na temat miejsca pracy rodziców. 
Zawody – praca z wierszem, czytanie globalne nazw zawodów, przedstawianie 
zawodów i ich atrybutów na rysunku, naśladowanie gestem. „Zawody rodziców” 
– zabawa dydaktyczna. Praca z KP2.13a – klasyfikowanie, poszerzanie 
wiedzy ogólnej oraz doskonalenie sprawności manualnej. „Zawodowe zgadnij, 
kto to” – zabawa dydaktyczna rozwijająca umiejętność logicznego myślenia 
i formułowania precyzyjnych pytań. 
Zajęcia ruchowe /ćwiczenia gimnastyczne/: 
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 14 – rozwijanie ekspresji ruchowej. 

 „Zawody” – zabawa ruchowa twórcza 
 „Zawody strażackie” – tor przeszkód 
 „Na kolei” 

 



,,Każdy z nas swój 
zawód ma” 

Umuzykalnienie: 
„Orkiestra kucharzy” – zabawa muzyczna z wykorzystaniem garnków, 
pokrywek i drewnianych łyżek do utworu O fortuna Carla Orffa. 
Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 
„Dawne zawody” – przypomnienie starodawnych zawodów.”Krawcowa” – 
poznanie rekwizytów  krawcowej. 
„Sznurki i dziurki”, „Ozdobiony dywan” – doskonalenie motoryki małej. 
„Drzewo z guzików” – zabawa plastyczna, rozwijanie ekspresji twórczej. 

 


