
Zajęcia zdalne  
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Kim będę w przyszłości? 
 

 

      
 

Już w przedszkolu zadałam Wam moi kochani to pytanie. Niektórzy nie mieli 

jeszcze pomysłu. Dlatego też może nasze dzisiejesze zajęcia pomogą  

w poznaniu niektórych zawodów.  

 

 

1. Posłuchajcie wiersza „Zawody” S. Kraszewskiego 

 

Kto dom stawia? – Murarz! 

Kto chleb piecze? – Piekarz! 

Kto stół robi? – Stolarz! 

A ty? Na co czekasz? 

Każdy jakiś zawód ma, 

swoją pracę dobrze zna. 

W domu, w polu, w szkole też 

pracuj z nami, jeśli chcesz. 

Kto maluje? – Malarz! 

Kto nas leczy? – Lekarz! 

Książki pisze? – Pisarz! 

A ty? Gdzie uciekasz? 

Każdy jakiś zawód ma, 

swoją pracę dobrze zna, 

dookoła praca wre, 

by nam lepiej wiodło się! 

 

 

 



 Co robi stolarz, a co murarz? 

 Kto maluje, a kto piecze chleb? 

 Czy znasz wszystkie zawody wymienione w wierszu? 

 

2. „Wieża” 
 

Poszukajcie wśród swoich zabawek klocków, z których będziecie 

mogli zbudować jak najwyższą wieżę. Uwaga macie na to tylko jedną 

minutkę. Gotowi ? No to start …( rodzic odmierza dziecku czas). 

 
Teraz zbudujcie proszę taką wieżę jaką potraficie. Postarajcie się aby 

była jak najwyższa. 

Jeśli macie ochotę możecie przesłać mi zdjęcia Waszych budowli. 

 

 

 

3. „Dziennikarz” 

 
 

Czy wiecie na czym polega praca dziennikarza? 

Jest to osoba, która zbiera informacje na temat różnych zdarzeń, osób, 

faktów a następnie je opisuje lub nagrywa. Czasem  robi wywiady  

z gwiazdami. 



Spróbujcie się teraz pobawić w dziennikarza i przeprowadźcie teraz 

wywiad z rodzicami i zapytajcie ich o to: 

 

 Co to jest praca? 

 Dlaczego ludzie chodzą do pracy? 

 Czym zajmują się w pracy? 

 Co potrzebne jest w ich pracy (przedmioty, umiejętności)? 

 Czy lubią swoją pracę? 
 

Drodzy Rodzice, jeśli jest taka możliwość możecie nagrać ten wywiad 

np. na dyktafon lub kamerkę w telefonie. 

 

 

 

4. A teraz czas na dobrą zabawę z misiem Blu 

 

 
 

https://youtu.be/oGJg1RSOof4 

 

 

 
5. Co by było, gdyby… – zabawa twórcza. 

Waszym zadaniem będzie dokończyć zdanie, które rozpoczną Rodzice. 

       Co by było gdyby…  

 …dorośli nie chcieli chodzić do pracy?  

 …dzieci chodziły do pracy?  

 …dorośli zamienili się na jeden dzień zajęciami z dziećmi? 

 

 

 

https://youtu.be/oGJg1RSOof4


6. Zapraszam teraz do wykonania zadania w karcie pracy, które 

rozpoczęliśmy w przedszkolu. Mieliście dowiedzieć się jakie 

przedmioty potrzebne są w pracy waszych rodziców. 
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Na zakończenie dzisiejszych zajęć zapraszam do gry,  

która pomoże poćwiczyć Waszą pamięć. 

Link do strony znajduje się poiżej 

 

https://eduzabawy.com/gry-online/memory/ksztalty/ 
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