
WIERSZ 
ZAWODY 

 
 Kto dom stawia? - Murarz! 

Kto chleb piecze? - Piekarz! 

 Kto stół robi? - Stolarz! 

 A ty? Na co czekasz? 

 

 Każdy jakiś zawód ma, 

 swoją pracę dobrze zna. 

 W domu, w polu, w szkole też 

 pracuj z nami, jeśli chcesz! 

 

 Kto maluje? - Malarz! 

 Kto nas leczy? - Lekarz! 

 Książki pisze? - Pisarz! 

 A ty? Gdzie uciekasz? 

 

 Każdy jakiś zawód ma, 

 swoją pracę dobrze zna, 

 dookoła praca wre, 

 by nam lepiej wiodło się! 
 

PIOSENKA 
LUBIMY BAJKI 

 

1. Oj rety, rety, co tu się dzieje, 

wszędzie są wróżki i czarodzieje. 

To nie do wiary, ja chyba śnię, 

wszystko, co zechcę, to spełnia się! 

 

Ref.: No, bo my lubimy bajki, 

wtedy, kiedy jest nam źle. 

My lubimy takie bajki, 

które dobrze kończą się. 
 

2. Jeden ruch różdżką, jedno zaklęcie, 

oto księżniczka tańcuje z księciem. 

Wróżka Kopciuszka stroi na bal, 

tylko macochy trochę mi żal. 

 

Ref.: No, bo my lubimy bajki, 

wtedy, kiedy jest nam źle. 

My lubimy takie bajki, 

które dobrze kończą się. 
 

3. Abrakadabra, hokus-marokus, 

w czarach jest siła i mnóstwo pokus. 

Dla czarodzieja przestroga ta, 

aby nie zbudził śpiącego zła. 
 

 

 

Plan pracy  

opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej 

LUTY 

LUTY 
 

MÓJ WYMARZONY ZAWÓD 

Dzieci przypomną sobie nazwy zawodów i ich rolę  

w życiu człowieka. Skrzaty będą miały szansę 

opowiedzieć o zawodach swoich rodziców oraz  

o swojej wymarzonej pracy. 

BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI 

Dzieci będą miały okazję poznać stare bajki oraz 

porównać ich ze współczesnymi. W drugim tygodniu 

będziemy pracować metodą dramy – przedszkolaki 

będą miały okazję wdać się w role swoich 

ulubionych bohaterów bajek.  

MUZYKA WOKÓŁ NAS 

Skrzaty utrwalą nazwy instrumentów muzycznych 

oraz nauczymy się grać na wybranych 

instrumentach perkusyjnych. Ponadto, będziemy 

doskonalić układy taneczne. 

 

3. Kiedy patrzę w niebo…  

Dzieci utrwalą wiedzę związaną 

z ze zjawiskiem następstw: dnia i nocy oraz pór 

roku. Wzbogacimy także nasze słownictwo związane 

z Układem Słonecznym i kosmosem.   

 


