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Witam serdecznie 

 W związku z zaistniałą sytuacją przygotowałam dla dzieci z naszej grupy  

zadania domowe o tematyce „Kim będę jak dorosnę”.  

 

Wszystkich gorąco zachęcam do fotorelacji z wykonywania zadań 

zamieszczonych na stronie naszego przedszkola. 

 

 

Drogie dzieci 
 

W tym tygodniu rozmawialiśmy o zawodach. Poznaliśmy cechy 
charakterystyczne dla zawodów takie jak: kucharz, malarz, krawiec, a teraz 
poznamy na czym polega praca murarza. 
 
Zacznijmy od zabawy muzyczno- ruchowej pt: „Kolorowe zabawki”  
Dzięki tej zabawie powtórzymy sobie nazwy kolorów które już poznałeś/łaś. 
Rozejrzyj się dookoła siebie i postaraj się wychwycić w najbliższym otoczeniu 
kolory tj. żółty, czerwony, niebieski, zielony. Poproś osobę dorosłą o włączenie 
Twojej ulubionej piosenki. Gdy muzyka będzie grać, Ty tańcz jak potrafisz, 
natomiast gdy muzyka ucichnie szybko musisz odnaleźć przedmiot w danym 
kolorze. 
 

Zadanie 1. 
Przyjrzyj się obrazkom i postaraj się nazwać ludzi którzy wykonują  czynności 
np. Malarz- maluje ścianę. 
Czy potrafisz odszukać wśród ilustracji murarza i powiedzieć czym on się 
zajmuje? Jeśli nie, mam dla Ciebie podpowiedź 
 

Murarz lubi swoją pracę 
Wznosi domy i pałace 

Kamienice, sklepy, szkoły 
Albo banki i kościoły… 

 
Następnie zastanów się kim Ty chciałabyś/ chciałbyś zostać w przyszłości  
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Zadanie 2. 

Zapraszam Cię do zabawy naśladowczej pt: „Różne zawody” (Katarzyna Tomiak-
Zaremba). Twoim zadaniem jest naśladować prace szewca, krawcowej, 
malarza, piekarza. Dzięki  tej zabawie możesz stać się kim tylko chcesz 
 
W różnych zawodach ludzie pracują, wiele czynności wciąż wykonują.  
(kręcenie „młynka” dłońmi)  
Szewc podeszwy do butów przybija,  
(stukanie pięścią, jak młotkiem, w dłoń)  
krawcowa igłą sprawnie wywija.  
(złączenie kciuka i palca wskazującego jednej dłoni i przekładanie palców 
slalomem pomiędzy rozstawionymi palcami drugiej)  
Malarz pędzlem na płótnie maluje,  
(naśladowanie trzymania paletki z farbami w jednej dłoni; nabieranie farby 
palcem wskazującym drugiej dłoni – „pędzlem” – i malowanie nim 
w powietrzu)  
piekarz chleb z pieca łopatą wyjmuje.  
(przesuwanie otwartą dłonią w przód i w tył) 
 

 
Zadanie 3. 

 
Przygotuj klocki, mogą być lego lub inne. Twoim zadaniem będzie zbudować 
mur zachowując odpowiedni rytm, ale najpierw odpowiedz na pytanie jaki 
klocek powinien znajdować się zaraz po klocku żółtym? Spróbuj dokończyć rząd 
1 i 2. Jestem ciekawa czy sobie poradziłaś/ łeś z tym zadaniem. 
 

KLOCEK 
       

KLOCEK KLOCEK ??????? ??????? ?????? 

KLOCEK 
 

KLOCEK KLOCEK ??????? ??????? ???????? 

   
 

Zadanie 4. 
 
Przyjrzyj się ilustracji poniżej, to jest dom. Postaraj się nazwać figury 
geometryczne  tj. trójkąt, kwadrat i wskazać je na ilustracji. (do druku, lub 
pomalowania w paint). Pokoloruj rysunek wg. własnego uznania.  
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