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1) „Zawodowe kalambury” – zabawy dramowe.
 Dziecko i rodzic na zmianę, używając tylko ruchu ciała i mimiki, przedstawiają wymyślony
przez siebie zawód. Druga osoba odgaduje.
„Gimnastyka dla smyka” – zabawy ruchowe.
 Dziecko wykonuje następujące ćwiczenia:
- bieganie truchtem w różnych kierunkach,
- stanie na jednej nodze,
- pajacyki,
- przysiady,
- leżenie tyłem,
- podskoki na dwóch nogach,
- leżenie przodem.
2) „Kim chcę zostać w przyszłości” – rozmowa, przegląd najbardziej znanych zawodów, odwołanie
do doświadczeń dziecka (zawody rodziców, znajomych).
 Rodzic mówi, kim sam chciał być w przeszłości, o jakim zawodzie marzył. Prosi dziecko o wymienienie nazw najbardziej znanych zawodów (w czasie rozmowy można obejrzeć z dzieckiem
ilustracje w książce lub internecie). Ważne, aby podczas rozmowy rodzic, podkreślił, że żadna
praca nie hańbi, nie należy się wstydzić tego, kim się jest z zawodu i gdzie się pracuje. Należy
zwrócić uwagę na to, że każdy zawód jest potrzebny.
 Następnie dziecko mówi, jaki zawód wykonują jego rodzice i osoby z najbliższego otoczenia
oraz opowiada, kim samo chciałoby zostać w przyszłości i dlaczego.

3) „Mój przyszły zawód” – kolorowanie obrazka.
 Dziecko wybiera sobie jeden z obrazków dostępnych na stronie https://www.e-kolorowanki.eu/
zawody/ (lub innej) i koloruje go, po wydrukowaniu przez rodzica.
Jeśli nie mają Państwo możliwości wydrukowania kolorowanki, dziecko może samodzielnie narysować obrazek przedstawiający dowolny zawód.

4) „Jestem aktorem” – utrwalenie wierszy i piosenek na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 Dziecko recytuje wiersze i śpiewa piosenki. Jeśli pamięta, może zaprezentować układy taneczne.
 Wiersze i piosenki znajdują się w załącznikach.

Źródło wierszy:
zbiory własne

Źródła piosenek:
- „Biały walczyk” – Entliczek-pentliczek. Piosenki i zabawy. Czterolatek, CD 2. Wydawnictwo Nowa Era.
- „Pada śnieg” – Przygoda z uśmiechem. Czterolatek, CD 1. WSiP.
- „Zimowe słonko” – Przedszkole trzylatka. Wydawnictwo MAC.
- „Babcia i dziadek” – Entliczek-pentliczek. Piosenki w wersji wokalnej. Trzylatek, CD 1. Wydawnictwo Nowa Era.
- „Babcia tańczy rock and roll’a” – Jedzie styczeń. Beata Wapińska.
- „Najdroższy dziadku” – Zimowe piosenki. Beata Wapińska.
- „Kochamy was” – Żywioły. Czterolatek. Wydawnictwo Nowa Era.

