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SCENARIUSZ  ZAJĘCIA  PRZEPROWADZONEGO 
   W  GRUPIE  DZIECI 5-LETNICH . 

 

Temat: "Tropiciele zawodów" - tworzenie warunków 
umożliwiających dzieciom rozwijanie zainteresowań oraz 
identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych 
wykonywanych przez osoby z najbliższego otoczenia.   

 
Cele główne: 
- zapoznanie dzieci z różnymi zawodami i narzędziami koniecznymi w danej pracy 
- poznanie sytuacji, w których  te zawody są wykonywane 
- rozwijanie mowy i logicznego myślenia  
- kształtowanie świadomości schematu swego ciała 
- przygotowanie dziecka do nauki czytania 
- zachęcanie dzieci do skojarzeń, do podawania informacji związanej z odczuciami  
   na dany temat 
-  kształcenie słuchu fonematycznego. 
 
Cele operacyjne (dziecko): 
- wzbogaca swój słownik o nazwy zawodów 
- zna zawody swoich rodziców 
- wie, jakimi narzędziami posługuje się przedstawiciel danego zawodu 
- aktywnie uczestniczy w zabawach  ruchowych 
-  poprawnie rozwiązuje zagadki 
- orientuje się w schemacie własnego ciała 
- potrafi pokazać przy pomocy  pantomimy nazwy danych zawodów 
- opowiada o swoim wymarzonym zawodzie odpowiadając na pytania prowadzącego 
- wie, że wszystkie zawody są jednakowo ważne 
- potrafi przyporządkować napis do obrazka ( praca z dzieckiem zdolnym) 
- dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazie 
 
Metody:  
- aktywizujące:  burza mózgów,  Pedagogika zabawy,  niedokończone zdania,  zabawa     
pantomimiczna 
-  słowne: rozmowa, zagadki, objaśnienie 
- oglądowe: pokaz 
- czynne: metoda zadań stawianych dziecku do wykonania. 
 
Formy organizacji: z całą grupą, w zespołach, indywidualna . 
 
Środki dydaktyczne: rysunki z zawodami;  kartoniki z napisami  zawodów; przedmioty, 
którymi  posługuje się przedstawiciel danego zawodu; kartoniki z obrazkami zwodów: 
kucharz, fryzjer, lekarz; 3 obręcze; 4 zestawy puzzli z zawodami; tekst z zagadkami; 
przedmioty do kącika lekarskiego. 
 
Przebieg zajęć: 
  
1. Powitanie dzieci- zabawa z Pedagogiki zabawy.  
"Witam, tych którzy…".  
 
2. Burza mózgów- „Z czym Wam kojarzy się słowo zawód?”. 
 
3.  Kalambury.  
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Dzieci  losują kartonik z nazwą zawodu, następnie nauczyciel czyta dziecku na ucho, jaki to 
zawód. Zadaniem dziecka jest  za pomocą ruchu i  gestów, bez użycia słów zaprezentować 
ten  zawód, pozostałe dzieci odgadują. 
  
4. Rozmowa z dziećmi na temat "Kim chciałbym zostać?".  
Nauczyciel tak kieruje rozmową, aby dzieci podały przyczynę, dla których chcą ten zawód 
wykonywać.  
 
5. Rozwiązywanie zagadek o zawodach.  
 
Choć to nie rolnik, lecz rolę ma. 
często w teatrze lub w filmie gra.   (aktor) 
  
Wśród świateł jaskrawych pracuje, 
By potem efekty swej pracy w ciemności wydobyć 
I na białych kartach kolory rozłożyć. 
A potem możecie w niejednej gazecie 
Podziwiać ujęcia w jego pięknych zdjęciach.   (fotograf) 
  
Jak się nazywa taki lekarz 
Którego pacjent głośno szczeka?   (weterynarz) 
  
Za ladą sklepową. Sprzeda to i owo.   (sprzedawca) 
 
Kto pracuje w hełmie. Pnie się po drabinie 
Kiedy syczy ogień. I gdy woda płynie?   (strażak) 
 
Nie jest kotem, a bez strachu. Chodzi po każdym dachu.  
Brudne ręce ma i twarz. Ty go też zapewne znasz.   (kominiarz) 
 
Kto tnie materiał, aby z części małych 
Zrobić całą bluzkę lub garnitur cały?   (krawiec) 
  
Kto na skrzyżowaniu bez obawy staje 
Bo ręką zatrzyma auta i tramwaje?   (policjant) 
  
Ktoś w białym fartuchu,  
skaleczony palec nam bandażuje, 
A kiedy dopada nas kaszel, syrop aplikuje.   (pielęgniarka) 
 
6. Zabawa ruchowa "Fryzjer". 
 Kształtowanie świadomości schematu ciała, umiejętności orientowania się w przestrzeni. 
Znajomość pojęć typu: w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu itp.  
 
Część dzieci siada na krzesła i odgrywa rolę klientów salonu fryzjerskiego, a pozostali 
uczestnicy są fryzjerami. Na hasło: 
- mycie – myją głowy, 
- ręcznik – wycierają głowę, 
- strzyżenie – udają obcinanie włosów (z prawej strony, z lewej strony), 
- czesanie – czeszą klienta (z przodu, z tyłu), 
- suszenie – suszą włosy (na górze, na dole), 
- lustro – pokazują lusterko (przed, za), 
- pożegnanie – podają sobie ręce, 
- marsz – fryzjer sprząta, a klient chodzi między krzesłami. 
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 Na ponowne hasła następuje zamiana miejsc.  
 
7. „Niedokończone zdania....."- Co  by było, gdyby nie było np: policjanta ............ 
Próba odpowiedzi na pytanie: który z zawodów, waszym zdaniem jest najważniejszy? 
Dzieci powinny dojść do wniosku, że wszystkie zawody są jednakowo ważne, wszystkie się 
wzajemnie uzupełniają.  
 
8. Puzzle "Poznajemy zawody".  
Dzielimy dzieci na 4 grupy, każda grupa dostaje puzzle z zawodem. Zadaniem dzieci jest 
ułożyć te puzzle i powiedzieć, jaki zawód przedstawiają i jakimi narzędziami dana osoba 
reprezentująca ten zawód się posługuje.  
Wyszukiwanie podpisów pod obrazkami (praca z dzieckiem zdolnym). Dzielenie wyrazów 
na sylaby, wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazach. 
 
9. Masażyk "Co robią różni ludzie?"-  zabawa ilustracyjna w parach lub w pociągu.  
Dzieci zwrócone do siebie plecami wykonują na kolegi/"sąsiada" plecach różne ruchy 
odpowiednio do treści wierszyka.  
 
Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść), 
lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami), 
kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią), 
praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie), 
rolnik grabi siano („grabienie” palcami obu rąk w góry na dół), 
muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty)  
i ja też pracuję (wskazywanie na siebie), 
obrazek maluję (dowolne kreślenie palcami na plecach partnera).  
  
10. "Szukam zgubionego rekwizytu”- praca w 3 zespołach. 
Zadaniem dzieci z każdej drużyny jest znaleźć jak najwięcej przedmiotów z danego zawodu                   
(kucharz, fryzjer, lekarz) ukrytych w sali. 
  
11. Karta pracy dla każdego dziecka. 
Wytnij obrazki i dopasuj  daną osobę reprezentującą dany zawód  do sytuacji,  w której 
można ją spotkać. 
 
12. Zakończenie. 
Podziękowanie za wspólną zabawę. Wręczenie dzieciom odznaki- "Mały odkrywca-  Mistrz 
zawodów". 
 
13. Zorganizowanie wspólnie z dziećmi kącika "Małego lekarza". 
 
 
 
 

Opracowanie: Anna Nowak 
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