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Witajcie! 

Podobnie jak kilka dni temu, tym razem również przygotowałam dla Was kilka zadań. W 

tym tygodniu przybliżymy sobie temat różnych zawodów. 

 Zatem do dzieła! 

 

 

 

 



Poprośmy dzieci, aby spróbowały opowiedzieć, kim chciałyby zostać, gdy dorosną. 

Następnie  przedstawiamy zawody na obrazkach, a dzieci próbują opowiedzieć jakie to zawody, które 

wykonują osoby przedstawione na obrazku. 

 

- Które z nich to nowe zawody? 

- Które z nich to zawody znane od dawna? 

- Wybierz jeden z zawodów, wymień jego zalety i wady. 

 

W pustych polach narysuj coś, co kojarzy ci się z danym zawodem. 

 



 

 

Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Kim będę, kiedy dorosnę? 

Cele: rozwijanie mowy, zapoznanie z wybranymi zawodami. 

Pewnego dnia Antkowi śniło się, że jest strażakiem i gasi pożar w wysokiej kamienicy. Czuł na twarzy 

ciepło buchające od ognia, a oczy zaczynały mu łzawić od dymu. Mimo szybkiej akcji ratunkowej 

pożar zajął już połowę dachu, a wtedy największy z płomieni chciał dosięgnąć Antka. Buch! Na 

szczęście w tym momencie chłopiec się obudził i poczuł wielką ulgę. „Jak to dobrze, że to był tylko 



sen. Nie chcę być strażakiem” – pomyślał. A potem zadał sobie następne pytanie: „Kim będę, kiedy 

dorosnę? Skąd mam to wiedzieć?” 

Rano zapytał mamę: 

– Mamo, skąd wiedziałaś, że chcesz zostać pisarką? 

– Zawsze o tym marzyłam. Nawet wtedy, kiedy nie umiałam jeszcze czytać i pisać, wymyślałam bajki  

i układałam w głowie wierszyki. Pisanie sprawia mi radość – odpowiedziała mama. 

Antek podszedł do taty, który był z zawodu programistą i pracował przy komputerze, tworząc nowe 

programy dla wielu firm. 

– Tato, skąd wiedziałeś, że chcesz mieć taki zawód? 

– Mam ścisły umysł i bardzo lubię matematykę. W szkole miałem dobre stopnie z tego 

przedmiotu i nawet wygrywałem olimpiady. Komputery są bardzo ciekawe, bo możesz je 

zaprogramować jak tylko zechcesz, a one cię słuchają. 

Podczas wizyty u babci i dziadka Antek wciąż interesował się zawodami wybranymi przez 

członków rodziny. 

– Babciu, dlaczego zostałaś krawcową? – zapytał. 

– Uwielbiam szyć! Kiedy byłam mała, ciągle szyłam ubranka dla lalek i misiów. Potem moja mama,  

a twoja prababcia, nauczyła mnie szyć na maszynie. To wielka radość uszyć komuś wymarzoną 

sukienkę albo załatać podarte spodnie – odpowiedziała babcia. 

Dziadek wyjaśnił Antkowi, dlaczego wybrał zawód piekarza. 

– Kiedy byłem małym chłopcem, mieszkałem na wsi. Uczyłem się rozpoznawać zboża: pszenicę, żyto, 

owies i jęczmień. Potem dowiedziałem się, że ze zmielonych ziaren powstaje mąka, a z niej można 

upiec chleb. Koniecznie chciałem wiedzieć, jakie składniki trzeba wymieszać, żeby chleb wyrósł i był 

smaczny. Uczyłem się tego pod okiem najlepszego piekarza we wsi, pana Bartłomieja. 

– A jak smakował twój pierwszy chleb? – zapytał Antek. 

– Mój pierwszy chleb okazał się zakalcem – roześmiał się dziadek. – Ale to mnie nie zniechęciło, bo 

chciałem zostać mistrzem piekarstwa. Potem słyszałem od ludzi, że piekę najlepsze chleby w całej 

okolicy. Byłem z siebie bardzo dumny. 

Antek powoli zaczynał rozumieć, czym warto się kierować w poszukiwaniu swojego przyszłego 

zawodu. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, co nas najbardziej interesuje i jakie mamy zdolności. Po drugie, 

wykonywana praca powinna nam sprawiać radość. „Ciocia Hania jest groomerem, bo uwielbia czesać 

 i strzyc zwierzęta, a kuzynka Zosia na pewno zostanie malarką, bo codziennie maluje obrazy na płótnie 

i ciągle powtarza, że malowanie daje jej najwięcej szczęścia” – rozmyślał chłopiec. 

Kiedy w przedszkolu pani zapytała dzieci, kim chcą zostać, gdy dorosną, otrzymała wiele 

zaskakujących odpowiedzi. Beatka postanowiła zostać pianistką, bo uwielbia muzykę i uczy się grać na 

pianinie. Kasia interesuje się gimnastyką i chce zostać instruktorką fitness. Bartek pragnie grać 

w międzynarodowej drużynie piłkarskiej, bo strzela najwięcej goli ze wszystkich na podwórku. 

– A ty kim chciałbyś być? – pani zwróciła się do Antka. 

– Chcę zostać weterynarzem, bo bardzo kocham zwierzęta. Kiedyś pomogłem rannemu 

jerzykowi. 

– A nie pokłuł cię? – zapytała Ola. 

– Nie, bo to był jerzyk ptaszek, a nie jeżyk z kolcami – wyjaśnił, dumny ze swej wiedzy, Antek. 

 

Rozmowa na temat opowiadania. 

- Na jaki temat Antek rozmawiał ze swoimi bliskimi? Dlaczego poruszył ten temat? 

- Czym powinien się kierować człowiek, który wybiera swój przyszły zawód? 

- Czy wszystkie zawody wymienione w opowiadaniu są Ci znane? 



- Które z zawodów wymienionych w opowiadaniu są w dzisiejszych czasach mało popularne? 

- Jak myślisz, który z podanych zawodów jest najstarszy? 

Zabawa dydaktyczna „Jaki to zawód?”  

Rodzic prezentuje dziecku wybrane zawody (dawne), dzieląc ich nazwy na sylaby i na głoski. Pyta, czy 

na podstawie ilustracji potrafi powiedzieć, na czym polega praca 

osób wykonujących te zawody. (źródło: https://www.muzeumdomkow.pl/dawne-zawody) 

KOWAL 

  

 

Kowalstwo to zawód wywodzący się z czasów starożytnych i popularny jeszcze w XX w. Rzemieślnicy 

ci wykonywali oraz naprawiali przedmioty użytkowe i dekoracyjne z kutego metalu, przeważnie  

z żelaza, a także podkuwali konie. Do dziś profesja ta przetrwała głównie w formie kowalstwa 

artystycznego. 

https://www.muzeumdomkow.pl/dawne-zawody


GARNCARZ 

 

Garncarstwo ma swoje korzenie w epoce kamienia, zaś wyrób naczyń glinianych jako profesja 

upowszechnił się wraz z wynalezieniem koła garncarskiego. Garncarze wykonują z gliny naczynia 

 i przedmioty codziennego użytku oraz wypalają je w specjalnych piecach, zajmują się także ich 

zdobieniem. 

 

 



LUTNIK 

  

Lutnicy specjalizują się w wytwarzaniu i naprawie szyjkowych instrumentów strunowych np. gitar lub 

skrzypiec. Posługują się oni przy tym tradycyjnymi, ręcznymi narzędziami. Rzemiosło to wymaga 

wiedzy i smaku artystycznego, które pozwalają stworzyć instrument o doskonałym brzmieniu.  

MODYSTKA 

 

Modniarstwo polega na projektowaniu, konstruowaniu i dekoracji kobiecych nakryć głowy. Jest to 

jedno z niewielu rzemiosł, w którym dawniej mogły kształcić się kobiety. W pracowniach modystek 

często znajdowały się saloniki, gdzie można było przymierzyć i kupić np. gotowy kapelusz. 



PRACZKA 

 

Praczki zajmowały się zawodowo praniem ręcznym, zwłaszcza bielizny osobistej, stołowej  

i pościelowej. Doskonale znały się na środkach piorących, uszlachetniających i zabezpieczających 

tkaniny. Zawód ten zanikł w drugiej połowie XX w., wraz z upowszechnieniem się pralek.  



ZIELARKA 

 

Medyczne właściwości ziół znane są ludzkości od czasów prehistorycznych. Jeszcze w XX w., na 

wsiach, z problemami zdrowotnymi często zwracano się do zielarek i zielarzy, którzy zbierali rośliny  

i sporządzali z nich różne medykamenty. Przeprowadzali także drobne zabiegi i rytuały lecznicze.  

 

Dzieci weryfikują swoją wiedzę, oglądając krótkie filmy o danych zawodach. 

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

 

- Który zawód najbardziej Cię zainteresował? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Odkrywanie litery c, C: małej i wielkiej, drukowej i pisanej.  

Cel: rozwijanie słuchu fonematycznego i nazywanie poznanych liter. 

 

 Analiza i synteza słuchowa słowa cebula. 

C E B U L A 

Dzieci dzielą słowo cebula na sylaby (klaszcząc) i na głoski (jedna głoska to jeden wyprostowany 

palec). Liczą sylaby i głoski w słowie cebula. Wymieniają inne słowa, w których głoska „c” jest na 

początku, na końcu oraz w środku. 

 

 Budowanie schematu słowa cebula. 

Białe kartoniki. 

Dzieci układają tyle kartoników, ile sylab słyszą w słowie cebula. Następnie układają tyle 

kartoników, z ilu głosek składa się to słowo, wymawiają głośno głoski, dotykając kartoników. 

Budowanie schematu słowa Celina. 

Białe kartoniki. 

Dzieci dzielą słowo Celina na sylaby, a potem na głoski. Układają z kartoników schemat 

imienia. 

 

Określanie rodzaju głoski c. 

Dzieci wymawiają głoskę c – długo i krótko. 

Głoska c jest spółgłoską i oznaczamy ją kolorem niebieskim. 

 

Budowanie modeli słów cebula, Celina. 

Kartoniki: czerwone, niebieskie. 

Dzieci głośno dzielą słowa cebula, Celina na głoski. 

 

Pod schematami słów zaznaczają miejsca głoski c niebieskimi kartonikami. Czerwonymi 

kartonikami zaznaczają miejsca samogłosek w słowach cebula, Celina. Pozostałe miejsca 

zaznaczają na niebiesko. To spółgłoski. Porównują liczbę samogłosek i liczbę spółgłosek 

w podanych słowach. 

CEBULA             Celina 
Dzieci przypominają, kiedy używamy wielkiej litery. 

 



 

 

 



Słuchanie wiersza Wandy Chotomskiej „Za górami, za lasami”. 

Czytamy wiersz dwa razy. Przed drugim odczytaniem prosimy, by dzieci zapamiętały nazwy 

zawodów, które są wymienione w wierszu. 

 

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. 

 

• Rozmowa na temat wiersza. 

- Co niezwykłego działo się w mieście? 

- Jakie zawody wykonywali mieszkańcy miasta? 

- Czy opisy zawodów są prawdziwe? 

- Który z tych zawodów już nie istnieje? 

- Co oznaczają słowa pokiełbasił wszystkie słowa? 

 

 

„Pracowici rodzice” – zabawa rozwijająca mowę oraz umiejętność słuchania. 

Bardzo prosimy, by opowiedzieć dzieciom o swoich zawodach, o swojej pracy, aby po powrocie do 

przedszkola dzieci mogły w parach przeprowadzić poniższą zabawę: 

 

Dzieci w parach opowiadają o zawodach swoich rodziców. Prosimy, by dzieci, starały się zapamiętać 

jak najwięcej informacji. Po chwili jedna osoba z pary opowiada pozostałym 

osobom o zawodach rodziców. Zadanie polega na tym, by nie mówić o pracy swoich rodziców, tylko 

opowiedzieć o pracy rodziców dziecka z pary. 



 

 

Zapoznanie ze znakiem matematycznym + 

 

Prezentujemy dzieciku kartonik ze znakiem + i pytamy, czy widziało już kiedyś ten znak oraz 

czy wie, co on oznacza. Po odpowiedziach mówimy: Na zajęciach matematycznych ten znak oznacza, 

że czegoś przybyło, i odczytujemy go jako „dodać”. 

 

Dodajemy do 9 – wprowadzenie znaku + w działaniu. 

 

Potrzebne: Kartoniki z liczbami od 1 do 9, ze znakami +, =, pocięte kartoniki z dziewięcioma polami. 

 

Zapisujemy działania – ćwiczenia w zapisywaniu działań z wykorzystaniem znaku + 

 

3+6= 

2+4= 

 

Itp. 

 

Kolorowa matematyka – ćwiczenie zapisu matematycznego. 

 

Klocki typu lego, kartoniki: z liczbami od 1 do 9, ze znakiem +. 

zadanie: Jasiek miał 3 klocki w kolorze czerwonym. ( dziecko bierze 3 czerwone klocki i układa z nich 

wieżę). Dołożył jeszcze 5 klocków w kolorze niebieskim. (dziecko bierze 5 niebieskich klocków i łączy 

je z czerwonymi). Ile klocków jest w wieży Jaśka?  

 prosimy dzieci, by ułożyły zapis działania do zadania, oraz pytamy, jakiego 

znaku matematycznego używamy, by zapisać, że coś dokładamy. 

 

 Po ułożeniu zapisu działania, zachęcamy dzieci, by same wymyśliły zadanie. 

 



 
 

 

 

 

 

 



A gdy dorosnę, zostanę... 

 

Co to jest praca? – burza mózgów. 

 

Pytania: 

-Co to jest praca? 

- Po co ludzie chodzą do pracy? 

- Czy żeby pracować, trzeba wychodzić z domu? 

 

 Co by było, gdyby...? – językowa zabawa twórcza. 

 

R. rozpoczyna zdania, a dzieci dopowiadają ich zakończenia. 

 

-Gdyby dorośli nie chcieli pracować, to... 

- Gdyby dzieci chodziły do pracy, to... 

- Gdyby dorośli nie dostawali za pracę pieniędzy, to... 

- Gdyby dorośli zamienili się pracą na jeden dzień, np. policjant pracował w przedszkolu, 

a nauczycielka w komendzie policji, to.. 

 

Jak powstały nazwy zawodów? – zabawa językowa. 

 

Rodzic zwraca uwagę dziecka na sposób, w jaki powstają nazwy zawodów – zwykle przez zmianę 

nazwy przedmiotu, który jest potrzebny do wykonania zawodu, czynności, którą wykonują 

dane osoby, lub efektu pracy. R. podaje wybrane słowa, a dzieci na ich podstawie podają 

nazwy zawodów: 

 gitara (gitarzysta), 

 piosenka (piosenkarz),  

cukier (cukiernik),  

las (leśnik), 

piłka (piłkarz), 

 mur (murarz), 

 piec (piekarz),  

ochraniać (ochroniarz),  

leczyć (lekarz),  

uczyć (nauczyciel),  

malować (malarz),  

kierować (kierowca). 

 



 
 

 

 

 

 

 



Cuda techniki wokół nas 

 

Zabawa dydaktyczna „Niezwykłe przedmioty” 

 

Plecak lub walizka, latarka, ładowarka, pralka (szykujemy prawdziwe przedmioty). 

 

Mówimy: Oto kilka przedmiotów, z których korzystamy na co dzień. Ponieważ dobrze 

je znamy, nie zastanawiamy się nad tym, jak bardzo są niezwykłe. Za chwilę się przekonamy, 

dlaczego tak jest.  

 

 Latarka – zabawa dydaktyczna. 

Zapałka, świeca, latarka, bateria, kamień, patyk. 

Prezentujemy dzieciom przedmioty i prosimy, by połączyły w pary te z nich, które do siebie pasują. 

 

 Gdy dzieci ułożą już pary: kamień – patyk, zapałka – świeca, latarka – bateria,  

 

R. mówi: 

Te wszystkie przedmioty pomagały ludziom oświetlić pomieszczenia, w których żyli. Jak myślisz, który 

sposób oświetlenia jest najstarszy, a który – najnowszy? 

 

Podczas omawiania przedmiotów R. może poruszyć różne kwestie: 

í omówić sposób, w jaki ludzie rozpalali ogień za pomocą kamieni, 

í zwrócić uwagę dzieci na wpływ sztucznego oświetlenia na wydłużenie aktywności ludzi,  

í zapytać dzieci o to, co należy zrobić ze zużytymi bateriami. 

 

Pralka – zabawa dydaktyczna. 

 

Kilka par skarpet (lub kartoniki z obrazkami skarpet), oklejone papierowe pudełko po chusteczkach, 

kawałek materiału bawełnianego, obrazek tary do prania. 

 
 

oklejamy pudełko po chusteczkach papierem tak, aby przypominało pralkę. Ruchome drzwiczki można 

wykonać z kawałka brystolu przyklejonego przy otworze. 



 

wkładamy do pralki skarpetki (lub ich obrazki) i prosimy dzieci, włączyły wybrane programy, 

wciskając guziki na modelu pralki.  

R. lub dzieci nazywają te programy: pranie, płukanie, wirowanie. Po wypraniu skarpet dzieci wyciągają 

je kolejno z pralki i łączą w pary.  

 

Następnie R. pyta dzieci, czy wiedzą, w jaki sposób robiono pranie wiele lat temu. Potem pokazuje 

obrazek tary do prania . W formie pantomimy pokazujemy tradycyjny sposób prania: nalewanie wody 

do miski, namaczanie ubrania (dzieci naśladują wkładanie materiału do miski, podnoszenie go i 

opuszczanie), namydlanie ubrania (dzieci pocierają pięścią o cały materiał), tarcie w rękach (dzieci, 

trzymając materiał w pięściach, pocierają o siebie jego warstwy), tarcie na tarze (dzieci przesuwają 

materiał w górę i w dół), płukanie (wykonują takie czynności jak przy namaczaniu) i wykręcanie (dzieci 

trzymają materiał w dłoniach, kręcą rękami w przeciwnych kierunkach). 

 Po zabawie R. pyta o to, który sposób prania jest łatwiejszy, oraz dlaczego teraz do prania nie używa 

się tary. 

 

 Ładowarka – zabawa dydaktyczna. 

Ładowarka, karteczki z notesu, ołówki. 

 

R. pokazuje dziecku ładowarkę i pyta, do czego służy to urządzenie. Po wyjaśnieniach 

dzieci podsumowuje: Ładowarka i inne kable z wtyczką po podłączeniu do gniazdka dostarczają wielu 

urządzeniom prąd. Dzięki temu te urządzenia działają. 

 

Następnie R. wręcza dziecku karteczki i ołówki oraz wprowadza w zadanie, mówiąc: 

 

Rozejrzyjcie się po mieszkaniu i poszukajcie przedmiotów, które korzystają z prądu. Poznacie 

je po wtyczce lub miejscu na włożenie baterii. Każdy znaleziony przedmiot to jedna kreska na 

waszej kartce. Na zadanie macie 5 minut. Po upływie wyznaczonego czasu dzieci prezentują 

swoje obserwacje, przeliczają znalezione urządzenia elektryczne i przedmioty.  

 

R wraz z dzieckiem wzajemnie weryfikują przypuszczenia (sprawdzają, czy policzone przedmioty 

rzeczywiście korzystają z energii elektrycznej). 

 

Nie igraj z prądem – przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. 

R. pyta dzieci o zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, następnie weryfikuje ich 

stwierdzenia i podkreśla zagrożenia związane z korzystaniem z energii elektrycznej. R. przypomina 

także o tym, że dzieci nie mogą wkładać wtyczek do gniazdek. 

 

 Magiczny pilot – zabawa ruchowa. 

Pilot do telewizora. 

R. mówi, że pilot na chwilę zmienia się w niezwykły, bo pozwala programować nie 

tylko telewizor, ale i ludzi. Następnie prosi dziecko o znalezienie dla siebie miejsca w wybranej 

części domu i o reagowanie na funkcje pilota. R. przewija program do przodu i do tyłu 

(dzieci idą do przodu/ do tyłu lekkim truchtem), zmienia kanały (dzieci skaczą na dwóch nogach 

do przodu lub do tyłu), zmienia głośność (dzieci nucą wybrany utwór głośniej lub ciszej). 





 
 

 

 

Być jak Leonardo da Vinci. 



 

 Odkrycie czy wynalazek? – zabawa dydaktyczna. 

 

Obrazki przedstawiające: telefon, komputer, samolot, żarówkę, książkę, koło, ogień, kontur 

Ameryki Północnej, szkielet dinozaura, planetę Ziemię. 

 

 

 
 

 



 



 

 



 
 

 

 

 



 

 

 



R. tłumaczy  różnicę między terminami odkrycie i wynalazek: Odkrycie dotyczy 

zjawiska lub przedmiotu, który już kiedyś istniał, ale ludzie o tym nie wiedzieli. Wynalazek to 

przedmiot, który wcześniej nie istniał (nie było go), został stworzony przez człowieka. 

 

Posłuchaj i zdecyduj, czy mówię o wynalazkach, czy o odkryciach.  

R. pokazuje obrazki wynalazków i odkryć, a dzieci decydują, do jakiej kategorii należą: telefon, 

komputer, samolot, żarówka, druk, koło (wynalazki),  

 

ogień, Ameryka, szkielety dinozaura, ruch Ziemi dookoła 

Słońca (odkrycia). 

 

Na koniec zadania R. pyta : Jak nazywamy osobę, która coś odkryła?  

Jak nazywamy osobę, która coś wynalazła? 

Głoskujemy oba wyrazy wraz z dziećmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Co było pierwsze? – zabawa dydaktyczna. 

 

Obrazki przedstawiające: koło, maszynę drukarską, telefon, żarówkę, samolot, komputer 

osobisty, wstążka. 

 



 

 
 



 
 

 

 
R. kładzie na dywanie wstążkę i rozkłada obrazki przedstawiające wynalazki. Prosi dzieci, by się 

zastanowiły, który wynalazek był pierwszy, i położyły jego obrazek na początku 

wstążki (od ich lewej strony). 

 

R. mówi: To najstarszy wynalazek. Który wynalazek powstał później? Który jeszcze później, a który 

całkiem niedawno? R. weryfikuje odpowiedzi dzieci, układając obrazki w odpowiedniej kolejności. 

 

 

Prawidłowa kolejność: wynalazki: koło (3 500 r. p.n.e.), maszyna drukarska (ok. 1450 r.), telefon (1876 

r.), żarówka (1879 r.), samolot (1903 r.), komputer osobisty (1975 r.). 

 

 

 

 

 



 

 Pomysłowy jak Leonardo – zapoznanie z postacią wynalazcy. 

 

Portret Leonarda da Vinci. 

 

 

R. przedstawia sylwetkę wynalazcy, mówiąc: Leonardo da Vinci żył 500 lat temu 

we Włoszech. Miał wiele zainteresowań, ale ludzie znają go głównie jako malarza i wynalazcę. 

Wielu z jego projektów (planów) wynalazków nie można było zbudować gdy żył, dlatego że nie 

było wtedy odpowiednich materiałów i narzędzi. Z pomysłów Leonarda da Vinci korzystali inni 



wynalazcy i niektóre z nich udało się zrealizować. Leonardo da Vinci interesował się maszynami 

latającymi, i proponujemy podjęcie wyzwania zaprojektowania latającej konstrukcji. 

 

Więcej informacji o tej niezwykłej postaci: 

 

Byli sobie wynalazcy: 

https://www.youtube.com/watch?v=RL7jfFjiOys 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sell9E8YCGI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-kxKVJxHd2c 

 

 

 

 

Konstruktor zabawek – zabawy plastyczno-techniczne. 

 

  

Pytamy,  kiedy powstały pierwsze zabawki: czy było do dawno temu, czy niedawno 

temu. Przypominamy informacje o zabawkach, którymi bawili się ich dziadkowie.  

Trudno powiedzieć, kiedy dorośli zaczęli tworzyć zabawki dla dzieci i kiedy dzieci zaczęły używać 

zwykłych przedmiotów i materiałów naturalnych jako zabawek. Teraz zabawki można kupić w sklepie i 

wielu wynalazców pracuje nad tym, by wymyślać coraz to lepsze zabawki, które spodobają się 

dzieciom. Zanim pojawiły się zakłady i firmy produkujące zabawki, rodzice sami wykonywali je dla 

swoich dzieci. Teraz my spróbujemy zbudować swoje własne zabawki. 

 

Zabawka z materiału – praca plastyczno-techniczna. 

Kawałki materiału, cienki marker, gumka recepturka, kawałki włóczki, taśma dwustronna, 

cekiny, naklejki, plastelina, patyczki do szaszłyków. 

 

Dzieci formują plastelinę w taki sposób, aby powstała z niej głowa lalki. Następnie wbijają 

w nią patyczek. Kiedy głowa lalki jest już zamocowana, obkładają ją materiałem. Po za- 

wiązaniu konstrukcji gumką recepturką dzieci dokładają lalce włosy z włóczki za pomocą 

taśmy dwustronnej. Po zamocowaniu włosów dorysowują lalce oczy, usta i nos cienkim 

markerem oraz ozdabiają sukienkę cekinami lub naklejkami. 

 

Chłopcy zamiast lalki mogą wykonać postać superbohatera. Wtedy tworzą kombinezon 

i pelerynę. 

https://www.youtube.com/watch?v=RL7jfFjiOys
https://www.youtube.com/watch?v=sell9E8YCGI
https://www.youtube.com/watch?v=-kxKVJxHd2c
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