
Zamierzenia dydaktyczne do realizacji w lutym dla grupy IV

1. Kim będę, gdy dorosnę?

Dzieci dowiedzą się: jakie zawody były potrzebne w przeszłości, jak się zmieniły wybrane zawody, 
jakie zawody są popularne obecnie, kim jest wynalazca, czym jest wynalazek, jak wygląda litera c, C, 
co oznacza znak „+”

2. Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?

Dzieci dowiedzą się: jakie są ulubione postacie z dziecięcych baśni, na czym polega zawód 
bibliotekarza, jak można uwolnić książkę, jak przygotować własną książkę, jak wygląda litera p, P, jak
wygląda cyfra 10

3. Gdzie puka sztuka?

Dzieci dowiedzą się: jakie są formy uczestnictwa w kulturze, jak się należy zachowywać w teatrze, 
kinie, muzeum, w filharmonii, jak przygotować własną rzeźbę, jak wygląda litera r, R, co oznacza 
znak „–"

4. Co łączy kurę i dinozaura?

Dzieci dowiedzą się: jakimi zwierzętami były dinozaury, dlaczego dinozaury wyginęły, czy wciąż żyją
zwierzęta podobne do dinozaurów, kim jest paleontolog

Piosenka: „Jaki zawód wybrać mam”
(sł. i muz. Krystyna Gowik).

Wiersz: Wanda Chotomska „Za górami, za
lasami”

Jaki zawód wybrać mam, gdy dorosnę całkiem 
już? Być artystą, naukowcem czy uprawiać 
ogród róż? Pisać wiersze lub muzykę, no a może
suknie szyć? Projektantem mody zostać lub 
kucharzem dobrym być? 

Ref.: Moi drodzy, co tu kryć – całkiem nie 
wiem, kim mam być! Może ktoś podpowiedź da,
jaki zawód wybrać mam.  

Jaki zawód wybrać mam? Takie myśli krążą 
mi… Fajnie będzie sprytnym być i domy 
stawiać raz, dwa, trzy. Być sportowcem lub 
trenerem, wielką siłę w sobie mieć. 
Ratownikiem wodnym zostać i ratować ludzi 
chcieć. 

Ref.: Moi drodzy…

Jaki zawód wybrać mam? To pytanie we mnie 
tkwi. Może lekarz? Może strażak? Takie myśli 
płyną mi. A policjant? Może żołnierz, by na 
baczność prosto stać. Czy ja tego chcę w 
przyszłości? Tak. Już chcę swój zawód znać!

Ref.: Moi drodzy…

Za górami, za lasami było miasto z
mieszkańcami:

zdun tam piekł torciki z kafli,
piekarz stawiał piece z wafli,

szklarz diamentem łowił ryby,
rybak siecią wprawiał szyby,
górnik prał bieliznę w pralni,
praczka poszła do kopalni,

kowal dmuchał w młot zajadle,
trębacz zamilkł przy kowadle,
fryzjer brzytwą mieszał sosy,
kucharz łyżką ścinał włosy,
nauczyciel siedział w kasie,
kasjer uczył dzieci w klasie,

krawiec igłą kosił łąkę,
rolnik kosą szył jesionkę,

stolarz chorych badał heblem,
lekarz trąbką robił meble,

lodziarz w szkole zmiatał schody,
woźny miotłą kręcił lody,

blacharz z blachy robił buty,
a szewc łatał dach zepsuty…

Rzeźnik wiersz ten deklamował,
pokiełbasił wszystkie słowa.




