
Drodzy Uczniowie,  

w tym tygodniu zajmujemy się 

tematem: „Zawody naszych 

rodziców”. Znajdziecie tutaj karty 

pracy, zagadki i ciekawostki,  kolorowanki oraz filmiki 

ukazujące zapomniane zawody.  

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami. 

       Wychowawcy świetlicy 

 

 

Karty pracy- zawody: 

 

-strażak: 

https://drive.google.com/file/d/1i62Cl8HDsOBs5Cem_rjC33wLWBRahmTd/view?usp=shari

ng 

 

-rolnik: 

https://drive.google.com/file/d/1qHD6kLGTKlIpflEYRj8EgLuqzLggALEb/view?usp=sharin

g 

 

-policjant 

https://drive.google.com/file/d/1Mr1tuajNWbEgxaUZpo7IiCdZIkXaCKzd/view?usp=sharing 

 

-lekarz 

https://drive.google.com/file/d/1GbSESAFcIx4KlgY02nTRjsRR5U-

Z8OMH/view?usp=sharing 
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-fryzjerka: 

https://drive.google.com/file/d/1h8T4sNCDwlyCixiyTzOg8budolnCuc4J/view?usp=sharing 

 

-zawody- ubieranka: 

https://drive.google.com/file/d/1CT_rwk9l7knxRg_Q8utLEsiYrmLgd0cc/view?usp=sharing 

 

-krawiec: 

https://drive.google.com/file/d/1rV-

Uh0TRAYALg69ygmV4NoSayNskxS6k/view?usp=sharing 
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Zadanie dla chętnych: 

1) Wymień 3 zawody, w których trzeba mieć dobry słuch. 

2) Wymień 3 zawody, które wykonuje się na świeżym powietrzu. 

3) Wymień 4 zawody wykonywane przez członków twojej rodziny. 

4) Wymień 3 zawody, w których wykorzystywana jest matematyka. 

5) Wymień 3 zawody na literę P. 

-krzyżówka – czy znasz te zawody? 

 



 

Poziomo 

5. Troszczy się o ludzkie zdrowie 

8. Zajmuje się projektowaniem budynków, ich wnętrza i otoczenia 

10. Zajmuje się sprzedażą leków 

11. Udziela porad prawnych i występuje przed sądem 

12. Broni terytorium danego kraju przed atakiem zbrojnym 

13. Leczy zwierzęta 

Pionowo 

1. Osoba, która zbiera informacje i prezentuje je w prasie, telewizji itp. 

2. Osoba, która zna się na budowie komputera i obsłudze programów komputerowych 

3. Czuwa nad bezpieczeństwem ludzi 

4. Pracuje po ziemią 

6. Kieruje lokomotywą  

7. Zawód, polegający na odgrywaniu ról 

9. Wzywany do walki z pożarem i zwalczania skutków klęsk żywiołowych 



 



-zawody -ciekawe zagadki: 

1)    Zagadka: 
Gdy rozpali ogień suty’, gdy miotem zadzwoni, wnet z żelaza zrobi buty. Dla kogo? Dla koni. 

 

2)    Zagadka: 
Jak się nazywają panie, których zajęciem jest gotowanie? 

 

3)    Zagadka: 
Jaka przychodzi wróżka, gdy chory idziesz do łóżka? Co wróżka zapisze, połkniesz, nawet, 

gdy gorzkie okropnie! 

 

4)    Zagadka: 

Z troską pochyla się nad tobą, bo wie, jak zmagać się z chorobą. Lek ci zapisze czasem 

gorzki, mierzy ci temperaturę i martwi się, gdy idzie w górę. 

 

5)    Zagadka: 
W szkółce dba ciągle o sadzonki, aby posadzić nowy las, dba o sarenki i jelonki, zimą 

dokarmia je nie raz! 

 

6)    Zagadka: 
Z wielką torbą chodzi co dzień, przy pogodzie, niepogodzie. Czekaj go, gdy listu chcesz, Kto 

to jest? Czy wiesz? 

 

 

-zgadnij – jaki to zawód?: 

 
Kto o coś dzieci codziennie pyta i sprawdza zadania w ich zeszytach? …………………….. 

Kto w sklepie bez wagi sprzedaje dużo wierszy i bajek?................................. 

 

W dzień i w nocy pracuje, chorym leki przepisuje………………………. 

Noszę biały czepek i biały fartuszek, żebyś buł zdrowy, czasem ukłuć muszę………………… 

W białym fartuchu sprzedaje nam z półek buteleczki, tubki, torebki pigułek…………………. 

Ma biały fartuch - jak lekarz, ale nie leczy – wypieka………………………….. 

 

Jak się nazywa taki lekarz, którego pacjent głośno szczeka?.............................. 

Choć to nie rolnik, lecz rolę ma, często W' teatrze lub filmie gra……………………….. 

Przez ciemne chmury szybko przenika, wszyscy cenimy pana.................................... 

Wciąż buduje domy dzielnie, wszyscy znamy jego kielnię……………………….. 

Chodzi z dużą torbą i z tego go znamy, że nosi , listy, telegramy………………….. 

Las kocha szczerze, zwierzętom dobrze życzy. Ma zielony mundur, bo to pan………………. 

Kto na skrzyżowaniu bez obawy staje, bo ręką zatrzyma auta i tramwaje?.................... 

Za ladą sklepową sprzeda to i owo……………………………… 

Deska, młotek, zręczne ręce zrobią mebli coraz więcej………………………………. 

Kto pracuje w hełmie, pnie się po drabinie, kiedy syczy ogień i gdy woda płynie?................. 



 

Igła, nici i nożyce to jej dzielne pomocnice. Najpierw kroi, potem zszywa, 

czy już wiesz, jak się nazywa? …………………………….. 

Pracuje głęboko pod czarnym sufitem, ludzie palą skarby przez niego zdobyte……………… 

Zrobi fryzurę, ładnie ostrzyże…………………….. 

 

 

-quiz o zawodach: 
 

https://samequizy.pl/czy-rozpoznasz-te-zawody-po-krotkich-opisachbardzo-latwy-test/ 

 

 

-filmy animowane o zawodach: 

 
https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,laryngolog,21664844 

 

-zawody na wsi i w mieście: 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=yeb8xHErRRg 

 

 

-zawody- zagadki: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=hjDKoBQYr7U   

 

-zawody- piosenka:  

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc 

 

-zawody- filmiki: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_NiXDHBpSh8  

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=K9TF6aefiUw 
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-ginące zawody: 

 
 

młynarz:  

https://www.youtube.com/watch?v=CZzw8FT8Hwg  

 

strzecharz: 

https://www.youtube.com/watch?v=6zyJ_cIC-tU 

 

kowal: 

https://www.youtube.com/watch?v=p-8a9nt1kw8  

https://www.youtube.com/watch?v=dusaXt4QZ2Q 

 

zdun: 

https://www.youtube.com/watch?v=P4fp3Up3uYU  

 

pędzenie dziegciu: 

https://www.youtube.com/watch?v=yLFCK-HSVVo 

 

rymarz: 

https://www.youtube.com/watch?v=-Cg4Vd-DWKw  

 

garncarz: 

https://www.youtube.com/watch?v=e4oSaT3TAzY 

https://www.youtube.com/watch?v=0-mzf8h_KlE 

 

 

złotnik: 

https://www.youtube.com/watch?v=-qYLZMINzDQ  
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zegarmistrz: 

https://www.youtube.com/watch?v=tsvNfiVJ0Q0  

 

szewc: 

https://www.youtube.com/watch?v=3CkSCg8q2iE 

 

szkutnik i żaglomistrz: 

https://www.youtube.com/watch?v=y1-iOE9K3eY 

 

drukarz typograf: 

https://www.youtube.com/watch?v=6krj9n-xxvs  

 

kuśnierz: 

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

 

pszczeli kolektyw: 

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

 

-wycieczka w celu poznania zapomnianych zawodów: 

https://www.youtube.com/watch?v=vW6yb048jh4 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

-ginące zawody artykuły: 

 
 

https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/ginace-zawody_pr-1947.html 

 

https://dokariery.pl/-/ginace-zawody-to-poplatne-zawody- 

 

https://polszczyzna.pl/nazwy-dawnych-zawodow/ 

 

https://www.fakt.pl/pieniadze/finanse/ginace-zawody-nie-zgadniesz-czym-sie-zajmowali-ci-

ludzie/mlt3j95#slajd-8  
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-najdziwniejsze zawody świata: 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/galerie/810333,duze-zdjecie,10,10-

najdziwniejszych-zawodow-swiata.html 

 

 

-kolorowanki- zawody: 
 

https://www.e-kolorowanki.eu/zawody/  

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/ludzie/zawody 

 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/zawody-damskie-i-meskie/  

 

http://www.kolorowanki123.pl/zawody/index-1 

 

 

 

-prace plastyczne- zawody: 
 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zawody-ludzi  

 

 

 

Unia Europejska: 

 

 

-"Poznajemy kraje Unii Europejskiej": 

 

https://europa.eu/learning-corner/learning-

materials_pl?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=81&=Envoyer 

 

Na stronie znajdują się następujące materiały dydaktyczne: puzzle, gry online, kolorowanki, 

quizy itp. 
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Dzień Matki: 

 

-haft: 

https://www.facebook.com/171827353929/posts/10158032791408930/?sfnsn=mo&d=n&vh=

e 

 

-kwiaty: 

https://www.facebook.com/groups/swietlicapomysly/permalink/3136350899720466/?sfnsn=

mo&d=n&vh=e 

 

-papierowe kwiaty: 

https://www.facebook.com/groups/swietlicapomysly/permalink/3130111080344448/?sfnsn=

mo&d=n&vh=e 

 

-stwórz swoją mamę- kreatywne zadania: 

https://www.specjalni.pl/2020/05/moja-mama-kreatywne-zadania.html#more 

 

 

Zabawy: 

 

-poszukiwanie owadów: 

https://www.dzieckiembadz.pl/2017/05/co-w-trawie-piszczy.html 

 

-wieża bajek/ wiosenne drzewka/ gra w misia: 
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Bajki: 

-bajka o wirusie: 

https://www.youtube.com/watch?v=vgOjaF_ZZgg&feature=youtu.be&app=desktop 

 

 

 

Wiosna: 

 

-„Wszystko kwitnie”- prezentacja: 

https://view.genial.ly/5eb420f27199c50d8c413a99/horizontal-infographic-lists-wszystko-

kwitnie 
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