
Zajęcie na 29. 04. 2020r. 
 Temat : Zawody w mojej miejscowości. 
 
Przygotowujemy Karty pracy cz.5 s.7, 8, 9. 
Z rana dzieci wykonują ćwiczenia zamieszczone w kartach pracy ze s.7. 
 
I. Dzieci oglądają zdjęcia przedstawiające krajobrazy: miejski i wiejski. 
Porównują wygląd obu krajobrazów, wskazują różnice. Wypowiadają się 
na temat miejsca, które najbardziej im się podoba - uzasadniają 
dlaczego.  

  

 
 



II. Co jest cięższe? – słuchanie wiersza M. Strękowskiej-Zaremby 
Małe miasteczko, rozwiązywanie zagadek i badanie masy 
wybranych przedmiotów.  
 
• Słuchanie wiersza M. Strękowskiej-Zaremby Małe miasteczko.  
 
W małym miasteczku nie ma wieżowców,  
schodów ruchomych ni zoo, 
lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,  
które śpiewają wesoło.  
Dokoła rynku stoi rząd domów  
w siedmiu kolorach tęczy;  
ruch jest nieduży, spokojnie, miło, 
czasami pszczoła zabrzęczy.  
Czyste powietrze pachnie zielenią,  
na niebie świeci słoneczko, 
wszędzie jest blisko, ludzie się znają,  
dbają o swoje miasteczko. 
 
• Rozmowa na temat wiersza. R. pyta dzieci: 

• Czego nie ma w małym miasteczku?  

• Czego w małym miasteczku jest więcej?  

• Co to znaczy: dbać o swoje miasteczko?  
 
III. Zagadki obrazkowe Kto tu pracuje?  
 
Dzieci stopniowo nazywają obiekty przedstawione na obrazkach i podają 
nazwy zawodów, biorąc pod uwagę przedstawione miejsce pracy., np.: 
szkoła – nauczyciel, przychodnia – lekarz, sklep – sprzedawca. 
 

                                                                                                                                                                                                                            
                      Szkoła                                         Ośrodek Zdrowia 



                                          
 

                                                    Sklep 
 
III. Zagadki pantomimiczne  Kto wykonuje takie czynności?  
 

                               
                                                                                                         

           Szpadel                   Garnek                                   Kierownica 
 
Dziecko na zmianę z rodzicem wybiera obrazek a następnie gestami i 
ruchami ciała inscenizuje daną czynność. np: kopanie – ogrodnik, 
gotowanie – kucharz, kierownica – kierowca. Itd. 
 
Na koniec R. pyta dz.: Jakie korzyści czerpią mieszkańcy dzięki pracy 
ludzi wykonujących poszczególne zawody. 
Dz. wypowiada się swobodnie. R. uzupełnia informacje. 
 
IV. Odgadywanie  masy dwóch przedmiotów. 
 
R. nawiązuje do wcześniejszych wizyt, podczas których dz. odwiedziły 
m.in. sklep i obserwowały pracę sprzedawcy. Dz. swobodnie wypowiada 
się na temat swoich obserwacji i doświadczeń w dokonywaniu zakupów 
z rodzicami w sklepie. R. informuje je, że różne towary w sklepie mają 
różną masę. Pyta dz., po czym poznałoby, który produkt jest cięższy od 
innych.  
Dz. wypowiada się swobodnie. Następnie R. zaprasza je do zabawy. 
 
 • Odgadywanie masy dwóch przedmiotów. 
 Pluszowa maskotka, gumowa zabawka. Dz. siedzi a R. pokazuje mu 
pluszową maskotkę oraz gumową zabawkę. Dz. ogląda je z każdej 
strony, po czym na oko szacuje ich masę; zastanawia się, który 



przedmiot jest cięższy. Następnie R. proponuje dz. sprawdzenie masy w 
inny sposób. 
 • Ważenie za pomocą samodzielnie skonstruowanej wagi. 
Potrzebne będą: 
 
 Patyk, dwie przezroczyste torebki, sznurek, pluszowa maskotka, 
klocki, kartka z obrazkami przedstawiającymi zabawkę pluszową i 
zabawkę gumową, mazak.  
 
R. konstruuje wagę za pomocą patyka, dwóch przezroczystych torebek 
oraz sznurka. Torebki zawiesza na końcach patyka, na jego środku 
mocuje uchwyt. Do jednej torebki wkłada np. pluszową maskotkę, a do 
drugiej – po jednym klocku. Dokłada klocki dotąd, aż ramiona wagi się 
wyrównają. Na kartce, przy obrazku przedstawiającym pluszową 
zabawkę, R. rysuje odpowiednią liczbę kresek oznaczającą liczbę 
klocków użytych do zważenia. Podobnie dz. waży gumową zabawkę. Na 
koniec dziecko przelicza kreski postawione przy poszczególnych 
obrazkach i podaje ich liczby. Dz. i R. liczą kreski i wspólnie dochodzą 
do wniosku, że cięższy przedmiot to ten, do którego zważenia użyto 
większej liczby klocków.  
 
V. Zapoznanie z wagą szalkową. 
 
Waga szalkowa z odważnikami, gumowa zabawka, kartka, mazak. R. 
informuje dz., że sklepy są wyposażone w przyrządy, które ułatwiają 
dokonywanie pomiarów masy różnych towarów. Pokazuje dz. wagę 
szalkową wraz z odważnikami. Zwraca uwagę na oznaczenia znajdujące 
się na odważnikach. Dz. kolejno bierze do rąk odważniki, ogląda je i 
poznaje ich masę. R. informuje dz., że dzięki odważnikom wiemy, ile 
wynosi masa różnych przedmiotów; czy masa ta jest duża, czy mała. R. 
demonstruje sposób działania wagi: kładzie na jednej szalce gumową 
zabawkę, na drugiej szalce ustawia odpowiednio odważniki – do 
momentu, aż ramiona szalek się zrównoważą. R. dodaje to, co 
wskazywały odważniki, i mówi dzieciom, ile wynosi masa gumowej 
zabawki. R. zachęca dzieci do samodzielnych pomiarów. W podany 
sposób dz. waży inne przedmioty. R. zapisuje na kartce masy 
odważników potrzebnych do zważenia wybranych przez dzieci 
przedmiotów.  
 
• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Po drodze do sklepu. 
Długa, szeroka wstążka, pojemnik, klocki. R. układa z wstążki ścieżkę. 
Dz. stawiając stopę za stopą, idzie po wyznaczonej ścieżce. Na jej końcu 
(w sklepie) kupuje np. pieczywo (bierze z pojemnika klocki), a następnie 



wraca. Zabawa się powtarza. Za każdym razem R. określa ile pieczywa 
ma kupić dziecko. 
 
VI. Wykonanie zadań w Karcie pracy, cz. 5, s.8  i 9 
 
VII. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 


