
Zajęcia na dzień 06.05.2020 (środa)

Temat: Jest tyle ciekawych zawodów na świecie

Zawody możemy podzielić na 5 grup:
1. Zawody, w których człowiek pracuje z przyrodą i dla przyrody np. leśniczy, gajowy
2. Zawody techniczne, w których głównym przedmiotem pracy są obiekty techniczne, 

maszyny, mechanizmy i urządzenia np. kierowca
3. Zawody, w których ludzie pracują w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi, zajmują się 

wychowaniem, edukacją, obsługą klienta, obsługą medyczną np. lekarka
4. Zawody związane z opracowaniem dokumentów, biurowością, pracą z tekstami, gdzie 

przedmiotem pracy są także liczby oraz informacje np. sekretarka
5. Zawody artystyczne, związane z twórczością muzyczną, literacką, aktorsko- sceniczną np. 

aktor.

Bardzo proszę rodziców o przeczytanie dzieciom zagadek, których rozwiązaniem będą nazwy 
różnych zawodów.

1. Leczy wszystkich i mnie także. 

Chorym leki przepisuje. 

Słowem również im pomaga 

i na duchu podtrzymuje. 

(lekarz) 

2. Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt,

choć jest zmęczony - jeszcze pracuje.

gdy stawia piątkę, bardzo się cieszy.

Przykro mu bardzo, gdy stawia dwóję. 

(nauczyciel)

3. Gdy miejski autobus

przejeżdża ulicą,

możesz go zobaczyć

- jest za kierownicą 

(kierowca)

4. Przyjeżdża szybko,

rozstawia drabinę.

Zawsze dzielnie walczy

z pożarem i dymem.

(strażak)

5. Spotkasz go w ogrodzie,

dba o klomby i rabatki,

kocha rośliny i kwiatki. 

(ogrodnik)



6. Na stoliku mam nożyce,

gdy je sprytnie w ręce chwycę,

gdy przy pracy się uwinę,

wnet ostrzygę ci czuprynę.

(fryzjer)

7. Spotkasz go w niezwykłym miejscu,

gdzie jest scena i kurtyna.

Gdy podniosą ją do góry,

on swój występ już zaczyna.

(aktor)

8. Gościom w restauracji

karty dań rozdaje.

Potem zamówione

potrawy podaje.

(kelner)

9. Chodzi z dużą torbą,

trudne ma zadanie.

Zajmuje się co dzień

listów doręczaniem.

(listonosz)

10. Jest ktoś, kto potrafi

pisać piękne zdania

i tworzyć z nich książki

lub opowiadania.

(pisarz)

Proszę dzieci 6-letnie o zrobienie ćwiczeń w kartach pracy na stronie 30 i 31.

Praca plastyczna dla wszystkich dzieci

Bardzo proszę kochane dzieci o narysowanie obrazka swojego zawodu jaki byście chcieli 
wykonywać jak dorośniecie. Czekam na wasze prace:)


