
                                                                                                                                            Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Przedszkola nr 4

Tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania oraz sposób realizacji tych treści

Grupa: 3 latki
Nauczyciel: Sylwia Żebrowska, Magdalena Bartoszewska      
Tygodniowy wymiar godzin:  25
Temat kompleksowy: „ Poznajemy zawody”
Termin realizacji  od 25  do 29.05. 2020r.

 Dzień tygodnia Temat zajęć Sposoby realizacji , zadania do wykonania przez dziecko 
w domu

Uwagi.

Poniedziałek 
25 maj

Poznajemy zawody swoich 
rodziców

„Co robią moi rodzice” - rozmowa swobodna z dzieckiem 
na temat: Gdzie pracują twoi rodzice? Czym się zajmują?
„Poznajemy zawody” - rodzic pokazuje ilustrację zawodów
i omawia ją razem z dzieckiem - załącznik nr 1
„Kim jest moja mama, mój tato? - zabawa dydaktyczna – 
pokazywanie czynności wykonywanych przez rodziców 
przez rodziców – pantomima.
„Kolorowanka” - pokoloruj policjanta

Załącznik nr 1

Wtorek
26 maj

Poznajemy pracę sprzedawcy Wyszukiwanie w książeczkach ilustrowanych obrazków 
przedstawiające różne sklepy (odzieżowy, spożywczy, 
księgarnia itp.)
Rozmowa na temat zakupów: Kto robi zakupy u was w 
domu? Gdzie można kupować produkty? Jak wygląda sklep?
Co jest potrzebne do zakupów? Kto pracuje w sklepie?
”W sklepie”- praca plastyczna. (dziecko otrzymuje kartkę z 
czterema narysowanymi liniami poziomymi, które tworzą 
półki w sklepie. Zadaniem dzieci jest poustawianie 
produktów – figur geometrycznych na półki. Utrudnieniem 
jest, że na jednej półce mogą stać produkty o taki samym 
kształcie.

Przybory:klej, 
kartka papieru, 
flamaster, kolorowe 
figury geometryczne,
powycinane z kartek 
(koła, kwadraty, 
trójkąty, prostokąty)



Środa
27 maj

Kucharz „Do kogo należą te przedmioty? - zabawa dydaktyczna. 
Rodzic przygotowuje, które leża na stole. Rozmowa na 
temat, kto mógł pozostawić te akcesoria. 
„Kucharz” - rozmowa na temat zawodu kucharza na 
podstawie ilustracji.
„Kuchenna orkiestra” - improwizacja przy muzyce J. 
Straussa marsz z p. Baron cygański 
https://www.youtube.com/watch?v=kNm5bHUtOdU
„Jakie dźwięki wydają naczynia kuchenne?” -  zabawa 
muzyczna, „próby” grania. Improwizacja przy muzyce J. 
Straussa. Rodzic i dziecko wspólnie grają na 
przygotowanych instrumentach do muzyki uderzając 
łyżkami o pokrywki, garnek itd. 

Załącznik nr 2

Przygotuj: 
2 pokrywki,  
2 metalowe łyżki,
2 drewniane łyżki,
garnek

Czwartek
28 maj

Listonosz Rozmowa na temat zawodu listonosza na podstawie 
ilustracji.
„Wagon pocztowy” - zabawa ruchowa. Rodzic zaprasza 
dziecko do siebie. Dziecko staje za rodzicem. Rodzic jest 
lokomotywą, dziecko – wagonem pocztowym. Podczas 
wypowiadania słów „ciuch, ciuch” - poruszają się do przodu,
kiedy nic nie mówią cofają się do tyłu, a potem zmiana. 
„Kolorowanka” - pokoloruj listonosza

Załącznik nr 3

Piątek
29 maj

Strażak „Straż pożarna” - zapoznanie na podstawie ilustracji z 
zawodem strażaka (poznanie pracy strażaka, sprzętu 
wykorzystywanego przez strażaków podczas pożaru, 
zapoznanie z przyczynami i skutkami powstawania pożarów)
„Zagadki” - zagadki o zawodach. Rodzic czyta zagadki, a 
dziecko próbuje odgadnąć o jakim zawodzie jest mowa w 
zagadkach. 

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5
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