
Temat dnia: „Jaki to zawód?” – 11.05.20r. 

Cele:  

- Określanie czynności i cech charakterystycznych zawodów   

- Rozwiązywanie zagadek słownych     

- Klasyfikowanie przedmiotów i narzędzi według ich przydatności dla przedstawicieli 

różnych zawodów  



Przebieg dnia: 

1. Rozwiązywanie zagadek „Jaki to zawód?” 

Informatyk 
Gdy komputer się zawiesi,   

zatnie lub zepsuje, 

ten pan szybko go naprawi 

i zaprogramuje. 

 

Pisarz 
Jest ktoś, kto potrafi  

pisać piękne zdania 

i tworzyć z nich książki  

lub opowiadania. 

 

Dziennikarz 
Jeździ w różne miejsca,  

często podróżuje.  

Ważne informacje 

ludziom przekazuje. 

 

Weterynarz 
W białym fartuchu  

ze słuchawkami.  

Zajmuje się fachowo  

chorymi zwierzętami. 

 

Ratownik  
Na plaży lub basenie  

wszystkich obserwuje. 

Bezpieczeństwa  

w wodzie 

uważnie pilnuje.  

 

Kontroler  
W autobusie i tramwaju  

podchodzi na chwilę.  

Sprawdza czy pasażerowie  

mają ważny bilet.  



 

Pogodynka  
Miła pani na ekranie,  

mapy pokazuje co dzień.  

Na nich jest namalowane,  

co słychać w pogodzie.  

 

Aktor  
Spotkasz go w niezwykłym miejscu, 

gdzie jest scena i kurtyna. 

Gdy podniosą ją do góry,  

on swój występ już zaczyna. 

 

Kelner  
Gościom w restauracji 

karty dań rozdaje.  

Potem zamówione 

potrawy podaje. 

 

Fryzjer  
Z pomocą nożyczek,  

szczotki i grzebienia,  

wygląd naszych włosów  

czaruje i zmienia. 

 

Piłkarz  
Zawód bardzo popularny,  

marzy o nim każdy chłopak.  

Lecz, niektórzy tylko mogą  

całe życie piłkę kopać. 

 

Kierowca  
Gdy miejski autobus  

przejeżdża ulicą,  

możesz go zobaczyć  

– jest za kierownicą 

 

Krawcowa  
Chcąc pięknie wyglądać,  

panowie i panie,  

szyją sobie u niej,  

na miarę ubranie. 

 

Strażacy  
Przyjeżdżają szybko,  

stawiają drabinę.  

Zawsze dzielnie  

walczą z pożarem i dymem. 

 

Piekarz  



Świeżutkie pieczywo  

w sklepie jest od rana.  

Jak myślisz, kto w nocy 

piecze je dla nas? 

 

Aptekarz  
Miły pan lub pani  

za ladą w aptece,  

sprzedaje ludziom 

leki na receptę. 

 

Kwiaciarka  
Na placu lub rynku  

siedzi sobie pani.  

Przed nią stoją kosze 

z pięknymi kwiatami. 

 

Listonosz  
Chodzi z dużą torbą,  

trudne ma zadanie.  

Zajmuje się co dzień 

listów doręczaniem. 

 

Policjanci  
Gdy na skrzyżowaniu 

światła się zepsują,  

w białych rękawiczkach  

ruchem aut kierują. 

 

 

2. Zabawa słowna „Kim jestem?” 

Rodzic przypina dziecku na plecach kartkę z losowo wybraną nazwą zawodu. Następnie 

opowiada o tym zawodzie (do jakiej grupy należy, jakie czynności wykonuje itp.). Zadaniem 

dziecka jest odgadnięcie, jaki zawód ma na plecach.  

Środki dydaktyczne: kartki z nazwami zawodów 

 

3. Zabawa pantomimiczna „Podaj zawód” 

Dziecko wymyśla nazwę zawodu, a następnie pokazuje go Mamie lub Tacie za pomocą ruchu 

i gestów. Potem następuje zamiana ról. 

 

4. Zabawa „Prawda czy fałsz?” 



Rodzic wypowiada zdania na temat zawodów. Zadaniem dziecka jest określenie, czy zdanie 

jest prawdziwe czy fałszywe.  

Przykładowe zdania:  

– Szewc kieruje autobusem.  

– Dziennikarz pisze artykuły.  

– Listonosz sieje listy.  

– Kierowca szyje ubrania.  

– Pilot prowadzi samolot. 

 

5. Zabawa „Woreczek” 

Rodzic przygotowuje woreczek z różnymi narzędziami, przyborami charakterystycznymi dla 

wybranych zawodów (lub ich ilustracjami). Dziecko wyjmuje pojedynczo narzędzia i podaje 

zawody związane z danym narzędziem.  

Przykładowe narzędzia: koperta – listonosz, szpatułka – lekarz, płatek kosmetyczny – kosme-

tyczka, strzykawka – pielęgniarka, zeszyt szkolny – nauczyciel, igła – krawcowa. 

Środki dydaktyczne: woreczek, narzędzia/przybory charakterystyczne dla wybranych 

zawodów (albo ich ilustracje) 

 

 

 

 

 

 

 


