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Kim chciałbyś zostać, gdy 
dorośniesz?

Możesz zostać kim zechcesz! Dzięki naszym 
podpowiedziom przekonasz się, jakie sprawności 
przydadzą się kucharzowi, tancerzowi, kierowcy, 

ogrodnikowi, a nawet dentyście.



Wraz z rodzicami spróbuj wykonać te zadania, 
a dowiesz się w jakiej profesji mógłbyś się 

sprawdzić!
• Poproś rodzica lub starsze

rodzeństwo, aby przygotowało
kilka smakołyków, a Tobie
przewiązało oczy szalikiem.

• To bardzo ważne, żebyś nie
widział wcześniej smakołyków.

• Z zakrytymi oczami, tylko
i wyłącznie z pomocą zmysłu
smaku, spróbuj odgadnąć co
takiego właśnie jesz?

• Jeśli z jakiegoś powodu nie
możesz zjeść wszystkiego do
rozpoznawania pożywienia
wykorzystać możesz również
węch lub dotyk 



Przyjrzyj się uważnie tej ilustracji, postaraj się 
zapamiętać jak najwięcej elementów. Za chwilę 
obrazek zniknie…….



Powiedz głośno co zapamiętałeś!



Świetnie! Twoja pamięć jest 
niesamowita!



Slalom ostrożności
• Rolą dorosłego jest 

przygotowanie łyżki i jajka –
może być ugotowane, ale 
surowe da więcej radości.

• Wraz z rodzicem wyznacz trasę 
jaką należy pokonać.

• Łyżkę trzymamy w jednej ręce, 
układamy na niej jajko i ruszamy!

• Musisz być bardzo uważny, by 
jajko nie spadło.



Wspaniale! Jesteś:

Znakomitym znawcą smaku i zapachu!

Uważnym obserwatorem, a Twoja pamięć wiele 
pomieści!

Zwinny jak lampart, a dzięki temu żadne jajko nie 
ucierpi!

Jak myślisz, komu przydadzą się takie umiejętności?



Tak jest! To kucharz!



Poproś rodzica, żeby włączył Twoją ulubioną 
muzykę i spróbuj poruszać się według instrukcji:

• krok w prawo

• krok w lewo

• podskok

• przysiad



Brawo, świetny taniec!



Kolorowa droga
• Wraz z rodzicami rozłóż 

kolorowe kartki. Jeśli nie masz 
takich w domu, możesz 
wykorzystać białe kartki, które 
pokolorujesz.

• Poproś rodzica, żeby wydawał Ci 
instrukcje, na jaki kolor skoczyć.

• Jeśli udało Ci się przejść trasę 
zaproponuj rodzicowi zamianę, 
teraz to Ty dyktujesz kolory! 



Taniec na wietrze
• Poproś rodzica o włączenie 

muzyki relaksacyjnej lub 
odgłosów natury. Przygotuj 
kawałek bibuły, sznurka lub 
wstążki. 

• Staraj się wprawiać w delikatny 
ruch bibułę, sznurek lub wstążkę 
poprzez dmuchanie na nie buzią.

• Zauważ jak rusza się bibuła, gdy 
dmuchasz mocno, a jak gdy 
delikatnie?



Wspaniale! Jesteś:

Zdolny ruchowo, świetnie odtwarzasz choreografię taneczną!

Szybki jak błyskawica w podejmowaniu decyzji, znakomicie reagujesz 
ruchem na polecenia!

Wrażliwy na spokojne dźwięki, wprawiasz w ruch przedmioty!

Jak myślisz, komu przydadzą się takie umiejętności?



Tak jest! To tancerz!



Na 
parkingu

• Przyjrzyj się samochodom na 
parkingu. W jednej linii stać mogą 4 
samochody pod warunkiem, że 
każdy z nich ma inny kolor. Nasz 
parking zajęły samochody: żółty, 
czerwony, zielony i niebieski.

• Zaproponuj jakie samochody mogą 
jeszcze zaparkować w pustych 
miejscach.

• Jeśli nie ma możliwości 
wydrukowania karty pracy 
proponuję rozłożyć w rzędach 
kartki w 4 kolorach i manipulować 
nimi.



Prosto do celu!
• Poproś rodzica lub rodzeństwo, 

aby ukryli w domu jakiś 
przedmiot.  Twoim zadaniem 
będzie dotarcie do niego, dzięki 
otrzymywanym wskazówkom: 
prosto, w lewo, w prawo, w bok 
itp.

• Gdy odnajdziesz przedmiot, 
proponuję zamianę! Teraz Ty 
chowasz i nawigujesz rodzica.



Znaki drogowe – przyjrzyj się znakom
i spróbuj powiedzieć co oznaczają dla 

kierowcy



Ten znak ostrzega 
kierowcę 
o tym, że za chwilę 
na swojej drodze 
spotka sygnalizator 
świetlny.

Ten znak zakazuje 
jechać kierowcy 
szybciej niż 50 
km/h.

Ten znak mówi 
kierowcy, że musi 
pojechać za tym 
znakiem w 
prawo.



Projektowanie znaku – spróbuj samodzielnie 
stworzyć znak, który będziesz mógł powiesić w 

swoim domu. Pamiętaj, by był on czytelny dla 
reszty domowników.

Jak myślisz o czym informują
i czego zabraniają moje znaki?



Wspaniale! Jesteś:

Logicznie myślącym analizatorem, sprytnie umiejscowiłeś auta na 
parkingu!

Doskonałym poszukiwaczem i nawigatorem, odnalazłeś drogę do 
ukrytego skarbu oraz doprowadziłeś do niego innych!

Znawcą znaków drogowych, wiesz w jaki sposób służą kierowcom.

Kreatywnym projektantem, stworzyłeś czytelny znak w swoim domu.

Jak myślisz, komu przydadzą się takie umiejętności?



Tak jest! To kierowca!



Zwinne paluszki

•Potrzebne Ci będą: duża 
miska, talerzyki, ziarna 
fasoli, makaron, cukier w 
kostkach, ryż:

1)Wsyp i pomieszaj 
wszystkie produkty

2)Spróbuj jej posegregować 
układając osobno ta 
talerzykach 



Połącz ze sobą 
takie same 
elementy!

Spróbuj,  na pewno 
dasz sobie radę 



Sadzonka Przygotuj niewielkie naczynie, 
watę, wodę i ziarenka 

rzeżuchy lub owsa.

Pomocz watę w naczyniu 
i wysyp szczyptę ziaren. 

Najważniejsze i najtrudniejsze 
cały czas przed Tobą! Podlej i 

wystaw na słońce.

Dbaj o roślinkę każdego dnia



Lubisz kwiaty?
To, to zadanie jest dla Ciebie 
Narysuj na małym kwadracie 

„ślimaczka”; następnie wytnij go.

W kolejnym kroku poproś mamę lub 
tatę o pomoc lub możesz 
oczywiście spróbować sam: 
pozostało nam już tylko pozwijać 
ślimaczki

I co my tu mamy? Piękne Różyczki ! 



Wspaniale, Jesteś:

Zwinnym i szybkim przedszkolakiem! Samodzielnie posegregowałeś 
i rozdzieliłeś na talerzyki wiele produktów!

Bystrym myślicielem; udało Ci się połączyć ze sobą takie same 
elementy!

Bardzo cierpliwy! Dokładnie posadziłeś roślinkę i dbałeś o jej wzrost! 

Świetnie poradziłeś sobie z papierowym kwiatem; natura nie jest dla 
Ciebie tajemnicą!

Jak myślisz, komu przydadzą się takie umiejętności?



Tak jest! 
To  Ogrodnik! 



Przyjrzyj się tym produktom. Czy potrafisz 
powiedzieć co jest zdrowie, a co nie jest zdrowe dla 

naszego organizmu ?



Ciekawe które 
produkty 

wzmacniają 
nasze zęby…

Potrafisz je 
wskazać?



„W prawo w lewo, w 
lewo w prawo”

Zachęcam cię do 
przygotowania kilku 

plastikowych butelek.
Pomaluj je proszę białą farbą 

by przypominały zęby.
Poproś mamę o dużą szczotkę.

Zaczynamy zabawę:
Czyść ząbki z każdej strony, 
pamiętaj o kolistych rurach.

Zęby to lubią 



Żeby jeść i gryźć produkty 
nasze ząbki muszą być 

zdrowe i twarde

A czy znasz coś jeszcze tak 
bardzo twardego?

Tak, świetnie! To 
kamienie!

Pomaluj je farbami by były 
piękne i kolorowe; 

nie zapomnij domalować 
im oczu 



Wspaniale, Jesteś:

Doskonałym znawcą zdrowia! Wiesz co sprzyja dobremu rozwojowi!

Spostrzegawczym ekspertem do spraw wzmacniania zębów; potrafisz 
wskazać produkty które wzmocnią nasze zęby!

Lubisz eksperymentować; powtórne wykorzystanie butelek i ich 
dokładne mycie to najlepszy trening do wzorowego mycia zębów.

Kreatywnym skrzatem! Wyobraźnia działa, a twarde kamienie 
przypominają Ci o sile naszych ząbków.

Jak myślisz, komu przydadzą się takie umiejętności?



Tak jest!
To Dentysta!
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