
Temat: „K” jak kierowca. 

14.05.2020. 

Czy wiesz jaki to zawód ? 

Brawo ! To jest kierowca. Jaką głoskę słyszysz na 

początku wyrazu kierowca? 

 

Zobacz jak wygląda litera „K” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdźmy czy dobrze pamiętasz jak wygląda litera k,K? Jeśli tak to weź niebieską kredkę i 

w poniższych wyrazach odszukają ją i  zamaluj na niebiesko  

 

krowa  kelner     mak     kamyk        kierowca 

Karolina   Zakopane   karuzela   Krzyś  koń 

kubek   Karpacz   król      kminek   korale 

oko     kok    kieszonka   kwoka   krawcowa 

kominiarz   Kraków   Kornelia   motek   kto 

królik   kabaczek  krokodyl   Kacper   kabaret 

lekarz   krzyk   kwiatek   cukierek  czekolada 

 

 



Zabawa ruchowa "Jestem kierowcą" 

    https://www.youtube.com/watch?v=3IoDTtafvfA 

 

Dziecko otrzymuje od rodzica papierowy talerzyk- to kierownica i w rytm melodii piosenki porusza się po 

pokoju 

Posłuchaj wiersza: O tym, jak Anielka czekała na kuriera i dlaczego zawód kierowcy jest taki 

ważny… 

 

Siedzi sobie Anielka, smutek jej doskwiera 

Z wielką niecierpliwością czeka na kuriera 

Kurier miał przywieźć książkę o różnych zawodach 

Bo od tego myślenia lalę boli głowa! 

- Może zostać lekarzem, pomagać, gdy boli ? 

Ale nasza Anielka strzykawki się boi… 

- A fryzjerem? Z grzebieniem związać swoje losy? 

Lecz Anielka nie lubi, gdy się plączą włosy… 

- To zostanę krawcową, będę szyć sukienki 

Nie… na nitkach bez przerwy plączą się supełki 

Igła skacze jak zając, łatwo się skaleczyć… 

- Będę weterynarzem! Pieski będę leczyć!! 

Ale tam znowu igły ! To zawód dla zucha… 

- Mogę być ogrodnikiem! On przyrody słucha 

Dba o nią, o rośliny- lecz nikt nie zaprzeczy 

Że od tej ciężkiej pracy bardzo bolą plecy… 

-Będę pracować w sklepie i sprzedawać bułki! 

 -Trzeba wstawać o świcie, by zapełnić półki 

Sprzedawca musi pierwszy być na posterunku 

Bo kiedy sklep zamknięty- nie zrobisz sprawunków! 

- Wiem! Zostanę księgową, co liczy bez przerwy.. 

Lecz to też ciężka praca, nie na moje nerwy! 

Tutaj trzeba się uczyć bez przerwy od  nowa 



Znać przepisy, programy, wszystkiego pilnować! 

- Żeby być kimś, kto łączy wszystkie te zawody 

Podróżuje, rozmawia, przełamuje lody.. 

Jest potrzebny każdemu i nikomu obcy 

Jasne! To jest zadanie każdego KIEROWCY!! 

On lekarza karetką do chorego wiezie 

A fryzjerowi farby i szampon dowiezie 

Tkaniny wprost z hurtowni dostarczy krawcowej 

Albo ogrodnikowi ziemię ogrodową! 

Ze sprzedawcą bez przerwy jest w ścisłym kontakcie 

I dowiezie najszybciej wszystko, czego braknie.. 

A teraz, gdy do sklepu nikt się nie wybiera 

Co robić??? No… cierpliwie czekać na kuriera! 

A kim kurier jest dla nas? Osobą nie obcą 

I o dziwo… kurierem ale też KIEROWCĄ!!!!!:)  

                                                           Agata Socha 

Rozmowa po wysłuchaniu opowiadania: 

- Na kogo czekała Anielka? 

- Co miał przywieźć kurier? 

- Jakie zawody pojawiły się w opowiadaniu? 

- Dlaczego zawód kierowcy jest bardzo ważny? 

 

" Mój samochód"- praca techniczna 

Żeby zostać posiadaczem własnego 

samochodu, potrzebujesz niewiele: 

Z kolorowych pokrywek powstaną koła ( 

możesz je wyciąć z papieru) 

 

 



To będzie przód auta               Nacięta rolka po papierze toaletowym to część kierownicy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas na wycieczkę! Anielka zabrała pajacyka a kogo Ty zaprosisz? 

 

 

 

  

 

  


