
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cele : 

• Zapoznanie z pracą ludzi w różnych zawodach, narzędziami koniecznymi w danej pracy. 

• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzkiej i jej wytworów. 

• Poznawanie miejsc pracy w najbliższym otoczeniu poprzez wycieczki do tych miejsc, rozmowy, wywiady. 

• Poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonym zawodem. 

• Rozwijanie zainteresowań dzieci. 

• Kształtowanie myślenia logicznego, wnioskowania poprzez rozwiązywanie zagadek słuchowych dotyczących różnorodnych zawodów. 

• Budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, rozwijanie poczucia empatii wobec  innych ludzi, kształtowanie umiejętności 

dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy. 

• Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami. 

• Kultywowanie tradycyjnych świąt, wydarzeń, zwyczajów, wychowanie do wartości. 

• Kształtowanie właściwych postaw społecznych. 

 

Zadania dla nauczycieli: 

• Opracowanie tematów kompleksowych do realizacji w grupach w ciągu roku, zaplanowanie zajęć o tematyce "Poznaję zawody" 

• Opracowywanie ciekawych scenariuszy, wykorzystanie filmów edukacyjnych, dobór metod i form dostosowanych do grup wiekowych. 

• Zapraszanie rodziców dzieci do przedszkola, do prezentowania swoich pasji, zawodów, utworzenie harmonogramu wizyt. 

• Poznanie instytucji użyteczności społecznej oraz ludzi pracujących w tych instytucjach – policja, szkoła, straż pożarna, służba zdrowia, 

teatr biblioteka, lasy państwowe itp. 

• Poznanie cyklu produkcyjnego wybranych produktów i zawodów z tym związanych. 

• Organizacja stałych i czasowych kącików do zabaw  tematycznych umożliwiających nabywanie doświadczeń, samodzielności, rozwijanie 

kreatywności oraz przedsiębiorczości . 

• Organizowanie zabaw tematycznych odpowiednio do poznawanych zawodów i instytucji – gromadzenie akcesoriów we współpracy 

z instytucjami i rodzicami 

• Konkurs plastyczny ogólnopolski "Kim będę, jak dorosnę?" 

• Zorganizowanie międzygrupowego konkursu „Znamy te zawody” 

• Utrzymywanie i przekazywanie tradycji, obchodzenie świąt, poznawanie zwyczajów, wychowanie do wartości.  



I. Przygotowanie warsztatu pracy i bazy przedszkola 

L.p. Sposoby realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 

1. Wyszukanie książek z bajkami, opowiadaniami, wierszami o 

zawodach, a w szczególności o znaczeniu pracy  spośród 

zbiorów biblioteczki przedszkolnej oraz korzystanie z 

różnych portali Internetowych poświęconych edukacji. 
Cały rok 

  

  

Wszystkie 

nauczycielki 

2.  Opracowanie, szukanie pomysłów,  scenariuszy zajęć, 

zabaw, uroczystości promujących nowe/ciekawe zawody.   

Cały rok 

  

  

Wszystkie 

nauczycielki 

3. Organizowanie wraz z dziećmi  w salach kącików poznanych 

zawodów: wyposażonych np. w strój czy narzędzia pracy 

niezbędne w wykonywaniu danego zawodu 
Cały rok 

  

Wszystkie 

nauczycielki 

4. Wzbogacanie warsztatu pracy o wykonane własnoręcznie 

pomoce do prowadzonych zabaw 

i zajęć (plansze, plakaty, historyjki obrazkowe, karty pracy, 

puzzle, liczmany, itp.).  

Cały rok 

  

 Wszystkie 

nauczycielki 

5. Zakup pomocy dydaktycznych które umożliwiają realizację 

zadań wg potrzeb wskazanych przez nauczycieli. Cały rok 
         Dyrektor, 

Wicedyrektor 



 II. Praca dydaktyczno-wychowawcza z dziećmi 

L.p. Sposoby realizacji Termin 
Osoba 

odpowiedzialna 

1. Systematyczne realizowanie tematyki promującej zawody: 

policjant  

nauczyciel 

ekspedientka 

krawcowa 

kucharka 

leśnik 

aktor 

pielęgniarka 

strażak 

bibliotekarka 

 

- Zorganizowanie wycieczek do: strażnicy, sklepu, biblioteki, 

szkoły.  

-Organizacja stałych i czasowych kącików zabaw 

umożliwiających nabywanie samodzielności, rozwijanie 

kreatywności oraz przedsiębiorczości . (zabawa w sklep, 

aptekę, teatr) . 
 

 

wrzesień 

październik 

listopad 

grudzień 

styczeń 

luty 

marzec 

kwiecień 

maj 

czerwiec 

 

 

 

Cały rok 

  

Wszystkie 

nauczycielki 



2. Rozmowy o rzadkich, zapomnianych zawodach: 

kowal,  szewc, dekarz, rzeźbiarz poprzez kontakt dzieci z 

literaturą, opowiadaniami, bajkami, wierszami oraz utworami 

muzycznymi, poruszającymi tematykę zawodów. 

Cały rok 

  

 Wszystkie 

nauczycielki 

 

 III. Harmonogram uroczystości i spotkań okolicznościowych  w roku szkolnym 2022/2023 

  

1. 

1. Spotkanie z policjantem – poznanie zasad bezpieczeństwa 

na drodze. 

2. Dzień nauczyciela – wizyta w szkole 

3. Dzień życzliwości i pozdrowień 

4. Poznajemy zawód ekspedientki 

5. Andrzejki w przedszkolu – wróżby, konkursy, zabawa 

przy muzyce. 

 6. „Oto bajka” – oglądanie przedstawień teatralnych – teatry 

objazdowe.  

7. "Witamy Mikołaja" - spotkanie z Mikołajem.  

8. Szyjemy świąteczne dekoracje – spotkanie z krawcową 

9. „Wigilia przedszkolna” – kultywowanie tradycji świąt 

BN, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, wspólny 

posiłek, przedstawienie świąteczne.  

„Smacznie i zdrowo” – spotkanie z kucharką 

10. „Bal przebierańców”- zabawy przy muzyce, konkursy z 

A. Tórz, 

 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

 

 

 

 

 

 

A. Górny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Matlak 

 

wrzesień  

 

październik 

listopad 

 listopad  

listopad  

cały rok  

 

grudzień  

grudzień  

grudzień  

 

styczeń 

styczeń  



nagrodami, poczęstunek.  

11. „Dzień Babci i Dziadka”- występy artystyczne, 

wręczenie upominków, poczęstunek.  

12. Spotkanie z leśnikiem  

13. „Witamy Wiosnę”- pożegnanie Marzanny połączone z 

recytacją wierszy i śpiewem.  

14.Spotkanie z aktorem 

15. "Dbamy o naszą Ziemię" - sprzątanie okolicy.  

16. Spotkanie z pielęgniarką 

17. „Kim będę w przyszłości” – ogólnopolski konkurs 

plastyczny.  

18. Spotkanie ze strażakiem 

19. „Znamy te zawody” – przedszkolny konkurs wiedzy o 

zawodach  

20. "Piknik Rodzinny" - święto rodziny  

21. Spotkanie z bibliotekarką  

22. „Żegnaj przedszkole” – pożegnanie starszaków, 

zakończenie roku 

 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

M. Matlak 

 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

 

 

 

 

Paulina Kania 

 

 

Wszystkie 

nauczycielki  

 

luty  

luty  

marzec  

marzec  

 

kwiecień  

kwiecień  

maj  

maj 

czerwiec 

  

  

 

 



IV. Współpraca z rodzicami 

  

Główne formy współpracy z rodzicami: 

• Spotkania dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, logopedą, terapeutą 

 

• Rozmowy indywidualne - wspieranie  rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych 

• Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola  i środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci 

przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach i trudnościach dzieci, 

• Organizowanie dni adaptacyjnych dla kandydatów na przedszkolaków oraz spotkań ze specjalistami dla ich rodziców – czerwiec 2022 z 

nauczycielami grupy I w nowym roku szkolnym. 

• Zebrania grupowe z rodzicami i Radą Rodziców, 

• Dzień otwarty na indywidualne spotkania z rodzicami 1 x w miesiącu i wg potrzeb 

 

• Prace społeczne na rzecz przedszkola, 

• Ustalenie planu zebrań w grupach, 

• Zapoznanie ze spostrzeżeniami na podstawie prowadzonej obserwacji pedagogicznej, ustalenie kierunków pracy wg następujących terminów: 

 

 


