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Słowem wstępu
Książka, którą trzymasz w rękach, to drugie wydanie serii o zawodach. Treści dotyczące prezento-
wanych zawodów zostały zaktualizowane, a opisy zabaw wraz z propozycjami kart pracy opracowane 
w bardziej przystępnej formie. Każda część nowego wydania książek z serii „Poznajemy zawody” 
została wzbogacona o płytę z nagraniami piosenek oraz propozycje zabaw przy tych piosenkach 
i ich wersjach instrumentalnych. Teksty piosenek oraz towarzyszące im zabawy zostały wplecione 
w treść części opisowej konspektów zajęć.

Seria „Poznajemy zawody” jest zbiorem informacji, pomocy dydaktycznych, propozycji zabaw 
oraz kart pracy przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Książka po-
wstała, aby ułatwić nauczycielowi przygotowanie i prowadzenie zajęć, których celem jest uświado-
mienie dzieciom, czym jest praca, jakie płyną z niej korzyści i jakie ma znaczenie w życiu człowieka. 
Przedstawione materiały mogą być wykorzystywane kompleksowo podczas realizacji tematyki zwią-
zanej z zawodami. Traktowane wybiórczo będą stanowiły element uzupełniający zajęć.

Dzięki materiałom zgromadzonym w publikacji dzieci poznają przedstawicieli różnych zawodów. 
Dowiadują się, jak ważna jest ich praca oraz jaką rolę pełnią w społeczeństwie. Kolorowe ilustracje 
pozwalają na dokładne poznanie elementów ich stroju. Koncepcja pracy z wykorzystaniem propono-
wanych materiałów ma na celu angażowanie różnych form aktywności dziecka.
Materiały przybliżające każdy z zawodów podzielone są na trzy części:

 y Część pierwsza zawiera opis zawodu, zbiór zabaw, zagadek i wierszy oraz quiz tematyczny. Opis 
zawodu to zbiór informacji na temat warunków pracy, stosowanych narzędzi, maszyn, urządzeń, 
przedmiotów, zakresu obowiązków oraz wykonywanych czynności. Zabawy, zagadki, quizy oraz 
krzyżówki ułatwią uporządkowanie zdobytej wiedzy.

 y Część druga to zbiór kart pracy przeznaczonych do wydrukowania w odpowiedniej ilości i roz-
dania każdemu dziecku (karty pracy w formacie PDF znajdują się na płycie Data-PC dołączo-
nej do publikacji). Dzięki tym kartom pracy i analizie zawartych w nich treści dzieci poszerza-
ją wiedzę na temat otaczającego świata, wzbogacają zasób słownictwa, doskonalą umiejętność 
zadawania krótkich, pełnych treści pytań, wyrabiają umiejętność poprawnego wysławiania się 
oraz posługiwania się nowo poznanymi słowami. Ćwiczą sprawności manualne, utrwalają wie-
dzę matematyczną.

 y Część trzecia składa się z kolorowych pomocy dydaktycznych służących do przeprowadzenia za-
jęć. Karty zawierają wizerunek przedstawiciela danego zawodu oraz historyjki obrazkowe. Wy-
korzystanie tych ostatnich pozwala na zrozumienie znaczenia pojęć przyczyna i skutek. Dzieci 
dostrzegają zmiany w przedstawionych sytuacjach oraz zależności pomiędzy kolejnymi ilustra-
cjami.

Poprzez wspólne muzykowanie dziecko utrwala wiedzę na temat prezentowanego zawodu. Wer-
sje instrumentalne można wykorzystać do przeprowadzenia zabaw ruchowych przy muzyce zwią-
zanych z realizowaną tematyką, dzięki czemu zajęcia staną się bardziej atrakcyjne. Przedstawione 
propozycje działań z przedszkolakami w ramach omawianego tematu stanowią dodatkowe podpo-
wiedzi metodyczne, dzięki którym w interesujący sposób można przybliżyć dzieciom wiedzę związa-
ną z danym zawodem. Mają one stanowić inspirację do działania. Pamiętajmy jednak, że bezpośredni 
kontakt ze środowiskiem lokalnym oraz obserwacja ludzi wykonujących różne zawody to najlepszy 
sposób na rozbudzenie zainteresowania, a jednocześnie okazja do zdobywania nowych doświadczeń.
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