
PRACA MOICH RODZICÓW

„Zwariowany poranek” - zabawa dramowa.Rodzic recytuje wiersz, a dzieci 
ilustrują tekst  ruchem.

Idzie tata na paluszkach (dzieci idą na placach)
cicho skrada się do łóżka (kładą place na ustach i mówią ciii)
w mamy ucho szepcze zdanie (szemrają po cichu)
- Wstawaj mamo na śniadanie (powtarzają zdanie)

Mama zrywa się z pościeli (wyciągają ręce do góry i podskakują)
gładzi włosy, łóżko ścieli (poprawiają włosy i podnoszą kołdrę)
pędzi szybko wprost do szafy (biegną)
wkłada bluzkę, tę w żyrafy (naśladują zakładanie bluzki)

Stawia czajnik na kuchence (trzymają przedmiot i stawiają go)
potem bierze mnie za ręce (robią z ramion kołyskę)
są gilgotki, jest ściskanie (wzajemnie się łaskoczą i obejmują)
plus turlanie na tapczanie (turlają się po dywanie)

Co w tym czasie robi tata? (rozkładają ręce)
Lista zajęć jest bogata
parzy kawę, piecze grzanki (pokazują na palach listę czynności)
kładzie noże, stawia szklanki.

Gdy śniadanie już zjedzone, (głaszczą się po brzuchach)
mama mruga w moją stronę (mrugają jednym okiem)
Wkładaj kurtkę szybko Wiola! (wołają kogoś ręką)
Bo jedziemy do przedszkola (naśladują jazdę samochodem)

Tata krztusi się ze śmiechu (śmieją się)
Mamo, mamo dość pośpiechu! (grożą palcem)
Dopij kawę, pogłaszcz kota, (naśladują picie i głaskanie kota)
Dzisiaj przecież jest sobota! (kiwają głowami).



2. Rozmowa kierowana na temat czynności wykonywanych przez mamę i tatę w 
wierszu.
- Kto występował w wierszu?
- Jakie obowiązki w domu miał tata?
- Jakie czynności wykonywała mama?
- Jakie obowiązki miała Wiola?
- Czy oprócz domowych obowiązków rodzice coś jeszcze robią?
- O tym gdzie pracują i jaki zawód wykonują wasi rodzice podpowiedzą nam różne 
zagadki.

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                                      

Deska, młotek, zręczne ręce, zrobią mebli coraz więcej. (stolarz)

To oni, w głębi ziemi, czarne zwalają bryły,                                                            
żeby we wszystkich oknach jasne się światła paliły. (górnik)

Jaki zawód ma ten pan, co naprawia każdy kran. (hydraulik)



Ma biały fartuch - jak lekarz, ale nie leczy - wypieka. (piekarz)

Wyjaśnienie pojęcia zawód
*zawód-praca, jaką wykonują ludzie i otrzymują za wykonywane czynności wynagrodzenie 
pieniężne,
*zawody np.: sportowe, konkurencje, olimpiady.



Wypowiedzi dzieci dotyczące pracy zawodowej ich rodziców ukierunkowane 
pytaniami:
-Co robią twoi rodzice?,
-Jaki zawód wykonuje twoja mama?,
-Czym się zajmuje twój tata?,
-Dlaczego twoi rodzice pracują w......?.

Jakie korzyści płyną z pracy ludzi? 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.



„Co robią różni ludzie?” - masaż - zabawa ilustracyjna do wiersza.
 
Dziecko siedzi za rodzicem i wykonują na plecach różne ruchy odpowiednio do 
treści wierszyka. Rodzic mówi wiersz./ potem zmiana/.

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 z 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).

Zabawa ruchowa „Fryzjer”.
 
Kształtowanie świadomości schematu ciała, umiejętności orientowania się w przestrzeni. 
Znajomość pojęć typu: w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu itp. ( stopniowanie trudności, 
dziecko na miarę swoich możliwości wybiera stopień wykonywanego zadania).

Rodzic siada na krzesełko i odgrywa rolę klienta salonu fryzjerskiego, a dziecko jest 
fryzjerem. 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 od chodzi

Szukam zgubionego rekwizytu - Zadanie - szukanie w pokoju rekwizytów 
dotyczących następujących zawodów: kucharka - patelnię, fryzjer -  grzebień, 
Drogę do przedmiotu wytycza rodzic. Dziecko przybliża się do celu zgodnie z jego 
poleceniem słownym (np. 1 krok do przodu, 2 kroki w lewo). Doskonalenie 
umiejętności poruszania się zgodnie z poleceniem słownym.

Podążaj według wzoru (ręka i noga) – ćwiczenie
sensoryczne

Zabawa, którą dzisiaj proponuję nie dość, że rozwija integrację sensoryczną, to 
jeszcze wspomaga koordynację wzrokowo – ruchową.
Będziemy potrzebować:
– kolorowych kartek;
– nożyczek;
– taśmy dwustronnej;
– ołówka.
Zaczynamy od narysowania konturów stóp i dłoni. Po ich wycięciu przyklejamy 
je według własnej koncepcji taśmą dwustronną. Zadaniem dziecka jest 
prawidłowe przejście przez wyznaczoną trasę.
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