
 

PONIEDZIAŁEK –11 .05. 

 

I. Rozmowa z wykorzystaniem wiersza „Zawody” S. Karaszewskiego. 

Poznajemy zawód kelner. 

 Na początek proponuję odczytanie dziecku wiersza wprowadzającego w tematykę 

zawodów.  

"Zawody" - Karaszewski Stanisław 

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. 

 



 Zapytaj dziecko: 

- O jakich zawodach jest mowa w wierszu? 

– Na czym polega praca osób wykonujących poszczególne zawody? 

– Dlaczego praca jest ważna w życiu każdego człowieka? 

 Zachęcam do obejrzenia filmiku edukacyjnego o różnych zawodach :  

https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc  

 4. Porozmawiaj z rodzicami na temat ich pracy zawodowej. 

– Czy Ty wiesz jaki zawód chciałbyś wykonywad w przyszłości? 

– Podziel na sylaby nazwy zawodów: (nauczyciel, strażak, rolnik, lekarz, 

pielęgniarka, piekarz). Zachęcam również do przeliczania ilości sylab, głosek, 

wyróżniania poszczególnych głosek ( ostatnia, pierwsza, pojedynczo).  

  Dziś przyjrzymy się bliżej jednemu z zawodów. Będzie nim : KELNER.  Aby 

poznad bliżej pracę kelnera, proponuję obejrzed poniższy film: 

 https://www.youtube.com/watch?v=4OTZofoTeKo  

 Po obejrzeniu filmiku, zachęcam aby rodzic zadał dziecku poniższe pytania: 

( Przy budowaniu wypowiedzi przez dziecko zwracamy uwagę, aby zdanie 

było poprawne gramatycznie, złożone i rozpoczynało się od poprawnych 

wyrazów). 

- Gdzie pracuje kelner? 

- Jakie czynności należą do wykonywania pracy kelnera? 

- Z kim pracują kelnerzy? 

- Jaki strój obowiązuje kelnera? 

- Jakich „słów magicznych” powinien używad kelner, aby swoim zachowaniem 

okazad kulturę dla gości? 

- Dlaczego w pracy kelnera tak ważna jest znajomośd języków obcych? 

- Jak nazywa się karta dao, którą podaje kelner gościom i co ona zawiera? 

https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc
https://www.youtube.com/watch?v=4OTZofoTeKo


- Jak myślisz, czy zawód kelnera jest łatwy/ trudny w wykonywaniu 

codziennych czynności? Uzasadnij swoją wypowiedź   

 

 II. Rysowanie kredkami na temat „Mój wymarzony zawód” 

Przygotuj : kredki, kartkę A4 białą.  

 

  Pracę wykonujemy według wzoru lub własnej inwencji twórczej dziecka.  Ważne, aby 

praca przedstawiała wybrany zawód, powinna zawierać akcesoria podlegające do 

wybranego zawodu. Poniżej przykładowe ilustracje. 

   

 



 

 

 

 Dzisiaj proponuję wykonanie ćwiczeń w Kartach pracy 4-str .8   ( obie strony). 

  

 


