
Wanda Chyrczakowska-Wilamska 

Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP 

 

PRZY KSIĄŻECZCE 

Wychowanie przedszkolne (dzieci 5 – 6 letnie) 

 
Cele kształcenia 

Cele ogólne: 

 rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, 

 wprowadzenie w świat zawodów. 

Cele szczegółowe: 

dziecko: 

 wskazuje czynności wykonywane  w wierszu, 

 wskazuje powody, dla których należy się uczyć, 

 nazywa znane zawody, 

 opowiada swoje marzenie o tym kim chce być? 

Metody kształcenia: dyskusja, burza mózgów, pogadanka, ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne. 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa. 

Środki dydaktyczne: wiersz „Przy książeczce” Władysława Bełzy, kartki z konturem 

chmurki, kredki, mazaki, poduszka – udekorowane siedzisko, instrumenty perkusyjne. 

 

Przebieg zajęć: 

1.  Powitanie 

2.  Wiersz „Przy książeczce” 

Słuchanie wiersza. Rozmowa na temat treści wiersza. Odpowiadanie na pytania: Co umie 

Zosia? Czego Zosi zazdrości siostra? Czy to jest dobre uczucie? Dlaczego trzeba się uczyć? 

Do czego może przydać się nauka? W jaki sposób można wykorzystać naukę?  

3.  Moje marzenie – kim chciałbym być w przyszłości, jaki zawód chciałbym wykonywać? 

W kręgu – kończenie zadania: „Moim marzeniem jest…” 

4.  „Moje marzenie” 

Graficzne przedstawienie swojego marzenia na chmurce (kartoniku) za pomocą jakiegoś 

symbolu albo rysunku – zawód który chciałbym wykonywać. 

 



5.  Uśmiechnij się 

Dzieci siadają w kręgu, w środku kręgu leży poduszka na której po kolei każde dziecko siada, 

a pozostałe dzieci mówią mu coś miłego. Rozmowa na temat jak się czujemy gdy słyszymy 

miłe rzeczy i niemiłe, co należy robić, aby w grupie było przyjemnie. 

6.  Wyklaszczę Ci kim chcę być 

Dzieci otrzymują instrumenty perkusyjne, wszyscy wyklaskują a następnie za pomocą 

instrumentów wystukują sylaby w nazwach zawodów, które pojawiły się na chmurkach. 

7.  „Puszczanie” marzeń 

Dzieci w myślach umieszczają swoje marzenia na chmurce a następnie nabierają powietrze 

i wydychając powietrze, dmuchają w chmurkę, która leci wysoko. 

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych:  

 ćwiczenia warg – zaokrąglanie i rozciąganie warg przy zwartych szczękach, 

przesyłanie całusków nadymanie policzków jak balonik, szeroki uśmiech 

(z pokazywaniem zębów), 

 ćwiczenia języka – oblizywanie warg, wysuwanie języka do przodu i cofanie w głąb 

jamy ustnej (np. zabawa: myszka chowa się do norki), układanie języka w grot 

(wąski), układanie języka w łopatę (szeroki), 

 ćwiczenia żuchwy – ziewanie naśladowanie żucia krowy. 

8.  Zakończenie 

Podsumowanie zajęć. Podziękowanie za udział.  



Załącznik nr 1 

 

Władysław Bełza 

Przy książeczce 

Zosia panienką jest już nielada, 

Wie nawet, jak się literki składa, 

Do stu bez myłki liczyć już umie, 

I najtrudniejszy wierszyk rozumie. 

Jakże serdecznie tej uczoności, 

Młodsza Marynia siostrze zazdrości! 

Lecz zazdrość, Maniu, to brzydka wada, 

Trzeba się uczyć, to trudna rada! 

 

 


