
Temat dnia: „Kto szyje ubrania?” – 12.05.20r. 

Cele:  

- Dokonywanie pomiarów za pomocą centymetra krawieckiego 

- Poznanie zawodu krawca/krawcowej     

- Doskonalenie syntezy głoskowej słów 

 

Przebieg dnia: 

 

1. Zabawy z centymetrem krawieckim „Mierzy w szerz, mierzy w wzdłuż i sukienkę 

szyje już” 

Rodzic pokazuje dziecku centymetr krawiecki. Dziecko wypowiada się, do czego on służy, 

jak wygląda, jak odczytać na nim długość. Następnie rodzic mierzy dziecko tak jak krawcowa 

i mówi np. Masz w pasie … cm, a w biodrach …cm. Potem dziecko z rodzicem bawią się w 

mierzenie różnych rzeczy. Pomiary zapisują na karteczkach.  

Środki dydaktyczne: centymetr krawiecki, karteczki do zapisywania pomiarów 

 

2. Ćwiczenia słownikowe „W pracowni krawcowej”  

Rodzic wypowiada głoskami wyrazy, a zadaniem dziecka jest odnaleźć wśród rozłożonych 

przedmiotów te, których nazwę wypowiada: n-o-ż-y-cz-k-i, c-e-n-t-y-m-e-t-r, ż-e-l-a-z-k-o, i-

g-ł-a itp. Jeśli dziecko rozpozna przedmiot, wskazuje go i wymienia czynności jakie można 

wykonać korzystając z tego przedmiotu, np. nożyczkami wycinać, ciąć; centymetrem 

mierzyć, żelazkiem prasować. Dziecko na podstawie zgromadzonych przedmiotów 

wnioskuje, kto pracuje takimi narzędziami i wypowiada się na temat roli krawcowej.  

Środki dydaktyczne: centymetr krawiecki, żelazko, igła, nożyczki itp.  

 

3. Zabawa dydaktyczna „Jak powstają ubrania?” 

Rodzic zaprasza dziecko na wycieczkę do „Pracowni krawieckiej”. Na tablicy przypina napis 

„Pracownia krawiecka” i pionowo cyfry od 1 do 7. Na przykładzie sukienki, wspólnie z 

dzieckiem ustala kolejne czynności, jakie powinna wykonać krawcowa, aby uszyć ubranie. Po 

ustaleniu każdej czynności przypinają przy kolejnych cyfrach piktogram.  



Krawcowa wybiera jaki krój będzie miała sukienka i z jakiej tkaniny będzie uszyta. Rodzic 

prezentuje dziecku katalogi strojów i przykładowy wykrój, np. z gazet przeznaczonych do 

domowego szycia. Piktogram: kontur sukienki.  

Krawcowa rysuje wykrój na tkaninie. Rodzic pokazuje, jak układa się wykrój na tkaninie i 

obrysowuje kredą krawiecką, aby potem wyciąć po śladzie. Piktogram: wykrój rękawa lub 

innej części sukienki. Krawcowa tnie po narysowanym śladzie. Piktogram: nożyczki.  

Krawcowa fastryguje wycięte części sukienki. Rodzic składa dwa kawałki tkaniny i pokazuje, 

jak się fastryguje. Piktogram: igła i nitka. Krawcowa szyje. Rodzic pokazuje maszynę do 

szycia – prawdziwe urządzenie lub ilustrację – i opowiada o jej funkcji. Piktogram: litera M 

lub maszyna. Krawcowa mierzy. Rodzic opowiada, jak wygląda i po co się odbywa 

przymiarka. Piktogram: niekompletna sukienka, np. bez jednego rękawa. 

Krawcowa prasuje uszytą sukienkę. Piktogram: rysunek żelazka.  

Środki dydaktyczne: napis „Pracownia krawiecka”, cyfry od 1 do 7, katalogi strojów, 

przykładowy wykrój, tkanina, kreda, nożyczki, igła, nitka, maszyna, centymetr krawiecki, 

piktogramy: kontur sukienki, wykrój rękawa, nożyczki, igła i nitka, maszyna, niekompletna 

sukienka, rysunek żelazka 

 

4. Zabawa plastyczna „Sprytne ręce” 

Dziecko rysuje ołówkiem na kartce z bloku technicznego prosty wzór np. jabłko. Kolorowym 

kordonkiem wyszywa dowolnym ściegiem kontury, a następnie obszyty wzór wypełnia 

kredkami lub farbami. Wyszywany obraz oprawia w ramkę z tektury falistej. 

Środki dydaktyczne: ołówek, kartka z bloku technicznego, kordonek, igła, kredki, farby, 

ramka z tektury falistej 

 

 

 

 

 


