
Poniedziałek 04.05.2020 ( praca zdalna) 

Temat: „Poznajemy zawody” 

1.Słuchanie wiersza „Dwa rękawy” L.J. Kerna 

 

Utrwalanie umiejętności skupiania uwagi na utworze literackim (wierszu) 

    https://1.bp.blogspot.com 

Dwa rękawy 

Rozmawiały dwa rękawy 

jeden lewy, drugi prawy. 

Narzekały oba skrycie 

na swe bardzo kiepskie szycie. 

Lewy skarżył się cichutko, 

że go krawiec uszył krótko. 

Prawy łez uronił parę, 

bo był długi ponad miarę. 

Lewy płakał: – Com ja winny, 

że wyglądam jak dziecinny? 

Prawy wzdychał: – Jakim cudem 

jestem takim wielkoludem? 

W końcu rękaw do rękawa 

szepnął: – Trudna z nami sprawa. 

Do chrzanu jesteśmy oba 

z winy krawca brakoroba. 

2.Rzmowa na temat wiersza 

Wyjaśnienie nieznanych zwrotów, np.: „narzekać skrycie”, „kiepskie szycie”, 

„uronić łzę”, „do chrzanu”, „brakorób” 

Dostrzeganie humoru zawartego w utworze literackim 

Stwarzanie okazji do budowania wypowiedzi pełnymi zdaniami 

O czym rozmawiają ze sobą rękawy? 

Dlaczego były niezadowolone? 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/--2arlwdGwDY/Xc2hK9cZHEI/AAAAAAAABPM/wPLx8ivy9oUb23KyN5xxxfW8fcy7P4BogCLcBGAsYHQ/s1600/dwa+r%C4%99kawy.jpg


 

 

3.Kto zajmuje się szyciem ubrań? – wprowadzenie pojęcia krawcowa 

Znajdź panią krawcową na obrazku 

 

 

 

 

 



4.Nazywanie przedmiotów potrzebnych do pracy krawcowej 

- maszyna do szycia,  

- miara krawiecka- służy do mierzenia 

- nożyczki 

- igła ,szpulka z nićmi 

- poduszka do igieł i szpilek 

- manekin 

- guziki 

- ekspres do ubrań 

 

 

Źródło: https://rayitodecolores.blogspot.com.es/2013/10/los-oficios-puzzle.html 

https://rayitodecolores.blogspot.com.es/2013/10/los-oficios-puzzle.html


 

https://pl.pinterest.com/pin/527343437600272710/ 

 

5.Nazywanie poszczególnych części garderoby ( można uwzględnić pory 

roku) 

      

https://pl.pinterest.com/pin/527343437600272710/


 

https://www.pinterest.com.au/pin/655133077025535634/ 

  

6.Zagadka „Ubrania” 

Rodzic mówi dziecku nazwę ubrania, a ono naśladuje zakładanie tego ubrania ( 

sukienka, spodnie, czapka, spódnica, bluzka itp), następnie zamiana ról. 

7.Zabawa ruchowa  

I wariant: „Nawijanie nitki” 

Potrzebne materiały: rolka tekturowa od papieru toaletowego, włóczka, kawałek 

materiału zaczepiony na końcu nitki. 

Zabawa polega na nawijaniu nitki na rolkę przy akompaniamencie piosenki „Nitko, 

nitko”: 

https://www.youtube.com/watch?v=l7IEwCSDsqw  

 

II wariant: „Nawijamy materiał na belkę” 

Dziecko kładzie się na podłodze, można użyć kocyka, rodzic pomaga przeturlać się i 

nawinąć materiał na belkę 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7IEwCSDsqw


8.Praca plastyczna „Ubranko dla Misia” 

Do szablonu misia lub ulubionego misia zabawki dziecko wykonuje ubranka. Mogą być 

wykonane z papieru dla misia papierowego lub z kawałków materiału dla pluszaka. Nie 

ma wzorów i schematów, granica jest tylko wyobraźnia. Dziecko moze również narysować 

ubranko na szablonie misia. 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fczasdzieci.pl%2Fkolorowanki%2Fid%2C677ad-

mis_przyjaciele%2Cdo_druku  

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fczasdzieci.pl%2Fkolorowanki%2Fid%2C677ad-mis_przyjaciele%2Cdo_druku
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fczasdzieci.pl%2Fkolorowanki%2Fid%2C677ad-mis_przyjaciele%2Cdo_druku


 

https://www.google.com/search?q=mi%C5%9B+szablon&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk023qO6_JPxL-

s_7VIisIMv0VgdW7A:1588574205454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCkdyJzJnpAhVL

r4sKHVJvDokQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=944#imgrc=2opQT-NiszrbnM  

 

https://www.google.com/search?q=mi%C5%9B+szablon&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk023qO6_JPxL-s_7VIisIMv0VgdW7A:1588574205454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCkdyJzJnpAhVLr4sKHVJvDokQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=944#imgrc=2opQT-NiszrbnM
https://www.google.com/search?q=mi%C5%9B+szablon&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk023qO6_JPxL-s_7VIisIMv0VgdW7A:1588574205454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCkdyJzJnpAhVLr4sKHVJvDokQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=944#imgrc=2opQT-NiszrbnM
https://www.google.com/search?q=mi%C5%9B+szablon&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk023qO6_JPxL-s_7VIisIMv0VgdW7A:1588574205454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCkdyJzJnpAhVLr4sKHVJvDokQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=944#imgrc=2opQT-NiszrbnM


Mała inspiracja 

 

https://kreatywnadzungla.pl/2016/11/pomysly-na-dzien-pluszowego-misia.html  

 

https://kreatywnadzungla.pl/2017/11/mis-pomysl-na-prace-plastyczna.html  

https://kreatywnadzungla.pl/2016/11/pomysly-na-dzien-pluszowego-misia.html
https://kreatywnadzungla.pl/2017/11/mis-pomysl-na-prace-plastyczna.html

