
Poniedziałek 30.03.2020 

„Kim będę jak dorosnę” ?  

Drodzy Rodzice! 

1.Najpierw przeczytajcie dziecku wiersz T. Kubiak pt „Kim będę?” 

 „KIM BĘDĘ” 

 

Kiedy Zosia będzie duża 

już nie będzie leczyd lalek, 

a prawdziwa pani doktor 

dobrze zajmie się szpitalem. 

 

- A kim będzie Kasia? – Wiemy! – 

woła Bolek, wołał Lolek 

-Dzisiaj uczy kotka Mruczka, 

Duża – będzie uczyd w szkole. 

 

A Irenka szmatkę bierze. 

Tu przyszyje a tam utnie. 

Gdy urośnie... – Już zgadliśmy! 

Będzie szyła piękne suknie.  

Zaś Martusia, ta malutka, 

bierze kredki – mądra głowa, 

Dom rysuje. – Też już wiemy! 

Będzie domy projektowad . 

 

Waży kaszę, waży groch,  

Waży gruszki, waży jabłka. 

Gdy dorośnie, w wielkim sklepie 

Będzie ważyd Małgorzatka. 

Acha, jeszcze jest Agatka! Buzia - słonko, dwa warkocze. 

- Gdy dorośniesz, o tym wszystkim napisz książkę! – Bardzo proszę! 

2.Następnie niech dziecko spróbuje samodzielnie odpowiedzied na pytania dotyczące wiersza.  

- gdzie będzie pracowad Zosia? 

- co robi krawcowa? 

- co można zważyd w sklepie?  

 

 



3. Zagadki dla dzieci o zawodach;-:  

 

1. Jaki zawód wykonuje pan,  

który obiad gotuje nam? (KUCHARZ) 

 

2. Cóż to za człowiek powiedzcie kochani  

maluje obrazy, chodzi z paletami. (MALARZ)  

 

3. Kto ma na półkach książek bez liku?  

I dba o książki i czytelników? (BIBLIOTEKARZ)  

 

4. Przez dzieo cały w ciągłym trudzie,  

wciąż pracuje dla nas dzielnie.  

Znają go też wszyscy ludzie  

I szanują jego kielnię. (MURARZ)  

 

5. Przebył śmiało wszerz i wzdłuż  

oceany, wiele mórz.  

On na mostku służby miewa  

No i szanty chętnie śpiewa. (MARYNARZ) 

 

6. Leczy wszystkich i mnie także.  

Chorym leki przepisuje.  

Słowem także im pomaga  

I na duchu podtrzymuje. (LEKARZ)  

 

7. Biała bluza, spodnie białe,  

ubielone ręce całe.  

Nawet czapka biała też.  

Kto to jest? Czy wiesz? (PIEKARZ)  

 

8. Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt, 

Chod jest zmęczony- jeszcze pracuje. 

Gdy stawia piątkę, bardzo się cieszy. 

Przykro mu bardzo, gdy stawia dwóję.(NAUCZYCIEL) 

 

9. Siedzi w samochodzie, 

trzyma kierownicę, 

wozi towary po kraju 

i przewozi za granicę.(KIEROWCA) 

 

10. Bardzo się trudzi- 

przynosi listy, paczki dla ludzi.(LISTONOSZ) 

 



 

11. Spotkasz go w ogrodzie, 

gdzie pracuje co dzieo 

Dba o klomby i rabatki, 

kocha rośliny i kwiatki.(OGRODNIK) 

 

4. Zabawa ruchowa dla całej rodziny 

Zabawa pantomimiczna „Kalambury” - Jaki to zawód?.  Dziecko lub rodzic za pomocą gestów, mimiki i 

naśladowania czynności (bez użycia słów) przedstawia zawód pozostali odgadują, o jaki zawód 

chodzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Czy policjantowi uda się znaleźd drogę do  

                                          Złodzieja?? Wskaż właściwą i pokoloruj 

                                           Obrazek. 


