
 

 
 

 

1. Odgadnij hasło tygodnia. 

Rebus: 

m      będę  w  laszczka =szł  +  ? 

 
2. Przeczytaj wiersze, który wprowadzą  Cię w nastrój tygodnia. 
Wiele innych propozycji zagadek, kolorowanek, gier, zabaw i wierszy znajdziesz na stronie: 

https://www.superkid.pl/zawody-materialy-dla-dzieci#online 

                                                                                                                                               

Piotr Radliński - 9 lat 
„Zwariowane zawody”  

We wtorek, trzeciego maja, 

w kwiaciarni zjawiły się jaja. 

Pani kwiaciarka oburzona, 

wcinała sobie winogrona. 

W szkole na tablicy, 

nauczyciel narysował wieżowiec bez iglicy. 

Nagle zjawił się gruby fryzjer, 

przyszedł oglądać telewizję. 

 

Tymczasem chirurg Gracek, 

przyrządził spalony placek.(…) 

Cd. Online 

 

 

D. Wawiłow 
„Wierszykarnia” 

 
Jak mi ręce urosną, 
jak mi nogi urosną, 

jak już będę dorosła 
i wysoka jak sosna, 

to zostanę, zostanę, zostanę… no, kim? 
To na pewno zostanę lekarzem! 

Przyjdę w białym fartuchu, 
mamie zajrzę do ucha, 

tatę poklepię po brzuchu, 
powiem: „Trzymaj się zuchu!”, 

i zapiszę, zapiszę, zapiszę.. no co? 
I zapiszę paskudne lekarstwo! 

Co mi płacze i krzyki! 
Będę robić zastrzyki! 

Będę strasznie się trudzić! 
A gdy już mi się znudzi, 

to zostanę, zostanę, zostanę… no kim? 
To zostanę okrutnym piratem! 

Nie posłucham się taty, 
będę strzelać z armaty! 

Będę w workach pękatych 
przechowywać dukaty! 

Będę straszną mieć brodę i pistolet, i co? 
I piracką przepaskę na oku! 

Co mi wiatry i burze! 
Mogą trwać jak najdłużej! 

A jak nimi się znużę, 
to pojadę, pojadę, pojadę… no gdzie? 

To pojadę z powrotem do mamy! 

 

3.  Tu można się zapoznać z 15 zawodami przyszłości. Myślę, że miłośnicy informatyki, gier 
komputerowych, świata wirtualnego będą bardzo zadowoleni:  

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

https://www.superkid.pl/zawody-materialy-dla-dzieci#online
https://www.youtube.com/watch?v=dUkgFWowjSg


   

 
4. Ciekawostki:  

„10 nietypowych i ciekawych zawodów ostatnich lat” 
https://zarobki.pracuj.pl/porady-zarobkowe/10-nietypowych-i-ciekawych-zawodow-ostatnich-lat/ 

„ (…)Zawody, które jeszcze do niedawna nie istniały, dzisiaj dają możliwość zarobkowania, pozwalają realizować zainteresowania oraz 
wykonywać pracę zgodnie z własnymi predyspozycjami, przekonaniami itp. Do interesujących profesji należą: 

 Zoopsycholog  

Zwierzęta mogą sprawiać kłopoty, dlatego istnieje zawód: zoopsycholog. To 
specjalista, który pomaga właścicielom rozwiązywać „problemy wychowawcze”. 
Praca idealna dla miłośników czworonogów.   

 Personal shopper 

Osobista stylistka to ktoś, kto wybiera się z klientem na zakupy i pomaga mu w 
przemyślany sposób wybrać ubrania, a tym samym - kreować wizerunek. Jeśli 
posiadasz zmysł estetyczny i wiedzę na temat najnowszych trendów, możesz 
spróbować swoich sił w tej profesji. 

 Bloger / vloger 

Pisanie bloga to zajęcie, które wymaga nie tylko talentu pisarskiego, ale również 
umiejętności edytowania zdjęć oraz nagrywania i montowania filmów. Zawód blogera 
/ vlogera z każdym rokiem coraz bardziej się profesjonalizuje. 

 

 Influencer 

Osoby, które prowadzą poczytne blogi lub popularne kanały i profile w serwisach 
społecznościowych, mają wpływ na decyzje zakupowe swoich odbiorców. W 

związku z tym nawiązują współpracę z markami modowymi, kosmetycznymi itd., 
zwiększając poziom sprzedaży i… zarabiając pieniądze.   

 Specjalista ds. social media 

Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy zajmują się prowadzeniem profili 
firmowych w portalach społecznościowych i budują w ten sposób wizerunek 
organizacji. Takie osoby są zatrudniane przez firmy działające niemal we 
wszystkich branżach.  . 

 Researcher 

Aby stworzyć rzetelny artykuł lub reportaż, dziennikarz musi posiadać sprawdzone 
informacje. Ich wyszukiwaniem zajmuje się researcher, który w przyszłości może 
zostać reporterem, dziennikarzem, prezenterem itd. (…)” 

 

 

5. Zagadki online: 

*Odgadnij nazwę zawodu i podpisz: 
https://learningapps.org/11741752 

    

*Zobacz co kryje się pod obrazkiem - znajdź pasujące narzędzia do odpowiedniego zawodu 
https://learningapps.org/12717274 

 

 
 

 

6. Prace plastyczne: 

 Zachęcamy wszystkich do narysowania, namalowania, wyklejenia własnych planów na 

przyszłość.  Inspiracją mogą być  prace wyróżnione w konkursie o różnych zawodach, które wykonali Wasi rówieśnicy. 

Ciekawe, czy zgadniecie, jakie zawody są na tych małych dziełach? 

http://www.irpoznan.com.pl/galeria,wyroznione-prace-plastyczne-w-konkursie-jakie-znasz-zawody.html&ww 

 

https://zarobki.pracuj.pl/porady-zarobkowe/10-nietypowych-i-ciekawych-zawodow-ostatnich-lat/
https://learningapps.org/11741752
https://learningapps.org/12717274
http://www.irpoznan.com.pl/galeria,wyroznione-prace-plastyczne-w-konkursie-jakie-znasz-zawody.html&ww


 Origami: 

 

 
 

 

 

7. Piosenka pt. „Kim będę” – posłuchaj i zaśpiewaj 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=0hRkAKOu17o 

 

 

8.  Ćwiczenia ruchowe  

 
 „Ćwiczenia z poduszkami”      https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI 

 „Zabawy w domu”  https://www.youtube.com/watch?v=QLulnqyXCjs 

 „Zabawy z nakrętkami” 

 https://www.youtube.com/watch?v=Bt3cmanpVcg&list=PLE7oSwS-aeqjELd4L-XS1dE0db63nNQE_ 

 „Zabawy ruchowe z piłeczkami”  

https://www.youtube.com/watch?v=yTRpxoVTgO4&list=PLE7oSwS-aeqjELd4L-XS1dE0db63nNQE_&index=2 

 

 

 

                                                                             

                                              Serdecznie pozdrawiamy               

https://www.youtube.com/watch?v=0hRkAKOu17o
https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI
https://www.youtube.com/watch?v=QLulnqyXCjs
https://www.youtube.com/watch?v=Bt3cmanpVcg&list=PLE7oSwS-aeqjELd4L-XS1dE0db63nNQE_
https://www.youtube.com/watch?v=yTRpxoVTgO4&list=PLE7oSwS-aeqjELd4L-XS1dE0db63nNQE_&index=2

