
Karty pracy grupa 04.05.2020 „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 sprawa” 

Dostrzeganie humoru zawartego w utworze literackim 

Stwarzanie okazji do budowania wypowiedzi pełnymi zdaniami 

O czym rozmawiają ze sobą rękawy? 

Dlaczego są niezadowolone? 

 

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

Znajdź panią krawcową na obrazku 

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


 

 

4.Nazywanie przedmiotów potrzebnych do pracy krawcowej 

maszyna do szycia,  



metr krawiecki- służy do mierzenia 

- nożyczki 

- igła ,szpulka z nićmi 

- poduszka do igieł i szpilek 

- manekin 

- guziki 

- ekspress 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.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F4901

88740664294480%2F&psig=AOvVaw00QzrB9N2XXL8F4LLGNfDz&ust=1588079315982

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/490188740664294480/&psig=AOvVaw00QzrB9N2XXL8F4LLGNfDz&ust=1588079315982000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiZrNDWiOkCFQAAAAAdAAAAABAI


000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCKiZrNDWiOkCFQAAAAAdAAA

AABAI 

6.Zagadka „Ubrania” 

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

spodnie, czapka, spódnica, bluzka – podział na chłopcy i dziewczynki) 

7.Zabawa ruchowa „Nawijanie nitki” 

I wariant 

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

zaczepiony na końcu nitki. 

Zabawa polega na nawijaniu nitki na rolkę ( przy akompaniamencie piosenki) 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve

d=2ahUKEwihm-

yPoZLpAhVNxIsKHf_ICp4QwqsBMAB6BAgIEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.

com%2Fwatch%3Fv%3Dl7IEwCSDsqw&usg=AOvVaw2MV3mtB3-aauq54BiI0UpN 

 

 

II wariant 

Zabawa „Nawijamy materiał na belkę” 

Dziecko kładzie się na podłodze. Rodzic pomaga mu się przeturlać 

 

8.Praca plastyczna 

Ubieramy misia 

przykłady 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihm-yPoZLpAhVNxIsKHf_ICp4QwqsBMAB6BAgIEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl7IEwCSDsqw&usg=AOvVaw2MV3mtB3-aauq54BiI0UpN
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihm-yPoZLpAhVNxIsKHf_ICp4QwqsBMAB6BAgIEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl7IEwCSDsqw&usg=AOvVaw2MV3mtB3-aauq54BiI0UpN
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihm-yPoZLpAhVNxIsKHf_ICp4QwqsBMAB6BAgIEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl7IEwCSDsqw&usg=AOvVaw2MV3mtB3-aauq54BiI0UpN
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihm-yPoZLpAhVNxIsKHf_ICp4QwqsBMAB6BAgIEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl7IEwCSDsqw&usg=AOvVaw2MV3mtB3-aauq54BiI0UpN


 

 

Szablon misia 

Podaję różne warianty misia , także kolorowy– w zależności od posiadanej drukarki 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/ubranie-dla-misia/&psig=AOvVaw0ZoppdPRYQ70MBnLe4nXY8&ust=1588079964707000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDxo4bZiOkCFQAAAAAdAAAAABAO


 

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://czasdzieci.pl/kolorowanki/id,677ad-mis_przyjaciele,do_druku,722f5c.html&psig=AOvVaw3etwS3WF3QESmMky-row5N&ust=1588080074557000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjOxMfZiOkCFQAAAAAdAAAAABAL


 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/mis-kolorowanka-pobierz-bezplatne-misie-do-kolorowania-aa-nZqe-vtqA-wBPn.html&psig=AOvVaw3etwS3WF3QESmMky-row5N&ust=1588080074557000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjOxMfZiOkCFQAAAAAdAAAAABAQ


https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mjakmama24.pl%2Fdziecko%

2Fzabawa%2Fmis-kolorowanka-pobierz-bezplatne-misie-do-kolorowania-aa-nZqe-vtqA-

wBPn.html&psig=AOvVaw3etwS3WF3QESmMky-

row5N&ust=1588080074557000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCKjOx

MfZiOkCFQAAAAAdAAAAABAQ 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.kolorowankimalowanki.pl/rysunke-niedzwiadek_540063.html&psig=AOvVaw2fIrK2mPGl7aBd6mFqkkRB&ust=1588141701985000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDW6YS_iukCFQAAAAAdAAAAABAc


https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kolorowankimalowanki.pl%2F

rysunke-

niedzwiadek_540063.html&psig=AOvVaw2fIrK2mPGl7aBd6mFqkkRB&ust=15881417019

85000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCPDW6YS_iukCFQAAAAAdAA

AAABAc 

 

Zadanie dodatkowe 

 

Ułóż puzzle 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kolorowankimalowanki.pl%2Frysunke-niedzwiadek_540063.html&psig=AOvVaw2fIrK2mPGl7aBd6mFqkkRB&ust=1588141701985000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCPDW6YS_iukCFQAAAAAdAAAAABAc
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kolorowankimalowanki.pl%2Frysunke-niedzwiadek_540063.html&psig=AOvVaw2fIrK2mPGl7aBd6mFqkkRB&ust=1588141701985000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCPDW6YS_iukCFQAAAAAdAAAAABAc
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kolorowankimalowanki.pl%2Frysunke-niedzwiadek_540063.html&psig=AOvVaw2fIrK2mPGl7aBd6mFqkkRB&ust=1588141701985000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCPDW6YS_iukCFQAAAAAdAAAAABAc
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kolorowankimalowanki.pl%2Frysunke-niedzwiadek_540063.html&psig=AOvVaw2fIrK2mPGl7aBd6mFqkkRB&ust=1588141701985000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCPDW6YS_iukCFQAAAAAdAAAAABAc
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kolorowankimalowanki.pl%2Frysunke-niedzwiadek_540063.html&psig=AOvVaw2fIrK2mPGl7aBd6mFqkkRB&ust=1588141701985000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCPDW6YS_iukCFQAAAAAdAAAAABAc


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



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

Rysuj po śladzie 

 

https://pl.pinterest.com/pin/792915078133310511/ 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/527343437600272710/
https://pl.pinterest.com/pin/792915078133310511/


 


