
 

 

 

 

Drodzy rodzice!!! 

 

Dni, w których jesteśmy razem z dziećmi warto spożytkować na rozmowy, 

na które często brakuje czasu oraz na zabawy, o których dawno zapomnieliśmy.  

Może warto właśnie w tych dniach porozmawiać z dziećmi o tym, jakie 

zawody wykonujemy, co w pracy robimy i jakie ona ma znaczenie dla wszystkich 

mieszkańców Naszego kraju. Warto porozmawiać o tym, że są różne zawody, 

i o tym, że każdy zawód jest ważny. Warto przytoczyć przykłady tych zawodów, 

które w chwili obecnej są szczególnie istotne dla wszystkich – i tych, którzy już 

chorują, i tych którzy nadal pracują, i tych, którzy tak Wasze dzieci (i pewnie 

część Was) została w domu.  

Zachęcamy więc do podroży po zawodach. Pomogą Wam zamieszczone 

poniżej zagadki oraz masażyk.  

Kolorowanki znajdziecie na stronie: 
https://mapakarier.org/inspirations/idea/7/kolorowanki-z-zawodami 

 
    Pozdrawiamy serdecznie  
 
      Monika Piekarz  
      Katarzyna Abramowicz  

  

https://mapakarier.org/inspirations/idea/7/kolorowanki-z-zawodami


WIERSZYKI 

AKTOR 
Choć to nie rolnik, lecz rolę ma. 
Często w teatrze lub w filmie gra.  
 
BIBLIOTEKARZ 
Kto ma na półkach książek bez liku?  
I dba o książki i czytelników?   
 
WOŹNA 
Kiedy wy już wyjdziecie, po szkole się krząta. 
Każdy kącik wymiecie, do każdego zajrzy kąta.  

APTEKARKA, APTEKARZ 
Pani w białym stroju sprzedaje nam z półek 
buteleczki, tubki, torebki pigułek.  
Kto w białym fartuchu przez dzień cały czeka, 
czy ktoś go poprosi o sprzedanie lekarstw.  
 
PIELĘGNIARKA 
Nosi biały czepek i biały fartuszek, 
a żebyś był zdrowy, czasem ukłuć musi 

LOTNIK 
Dosiada – nie konia, kieruje – nie lejcami. 
Na maszynie ciężkiej lata nad chmurami.  
On w samolocie szybciej niż orzeł 
w powietrzu „beczki” robić może. 
Przez ciemne chmury światło przenika, 
każdy zna dobrze pana ... . 
 
NAUCZYCIEL 
Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt, 
choć jest zmęczony – jeszcze pracuje. 
Gdy stawia piątkę bardzo się cieszy! 
Przykro mu bardzo – gdy stawia dwóje.  

 

GÓRNIK 
To oni, w głębi ziemi, czarne zwalają bryły, 
żeby we wszystkich oknach jasne się światła paliły.  
Ciężko pracuje, słońca nie widzi, 
czarny jest cały, lecz się nie wstydzi. 
Gdy smacznie śpimy, pod ziemią znika, 
wszyscy szanują pracę ... .  
Zjeżdża co dzień pod ziemię, 
gdzie najciemniej, najgłębiej. 
Czarny węgiel tam drzemie, 
on obudzi ten węgiel.  
Tak w dzień, jak i w nocy pracuje pod ziemią. 
Dobywa bogactwa co w głębi jej drzemią.  
Pracuje głęboko, pod czarnym sufitem. 
Ludzie palą skarby przez niego zdobyte.  

 KRAWIEC, KRAWCOWA 
Mam dwie, dzielne pomocnice, 
cienką igłę i nożyce. 
One kroją, ona zszywa. 
Powiedz, jak ja się nazywam.  
Kto tnie materiały, aby z części małych 
zrobić całą bluzkę lub garnitur cały.  
Przy maszynie igłą cienką, 
wnet uszyje suknię piękną.  
Choć w jej nazwie „kra”, nie o wodę dba. 
To od niej dostaniesz, pościel i ubranie.  
Czy nazwać potraficie 
ludzi zajętych szyciem?  
 
SCENOGRAF 
Projektuje rekwizyty i dekorację 
oraz lalki, kukiełki do przedstawienia.  

 

KOMINIARZ 
Na ramieniu miotły, sznury, 
na świat cały patrzy z góry. 
Mył się wprawdzie, lecz od rana, 
twarz sadzami umazana.  
Nie jest kotem, a bez strachu 
po spadzistym chodzi dachu. 
Czarne ręce ma i twarz 
i ty go na pewno znasz.  
Nosi czarne ubranie, 
sadze brudzą mu ręce. 
Ludzie mówią czasami, 
że przynosi im szczęście.  
Czarna bluza, spodnie – więcej: 
usmolona twarz i ręce. 
Nawet czapka czarna też. 
Kto to jest – czy wiesz?  

POLICJANT 
Dobrym okiem, bystrym słuchem, 
kieruje ulicznym ruchem.  
 
REŻYSER 
Kto obmyśla jak przedstawić bajkę na scenie?  
 

MURARZ 
Przez dzień cały w ciągłym trudzie, 
wciąż pracuje dla nas dzielnie. 
Znają go też wszyscy ludzie 
i szanują jego kielnię.  
 



LEKARZ, LEKARKA 
Jaka przychodzi wróżka 
do chorych dzieci w łóżkach? 
Co wróżka zapisze, połkniesz, 
nawet, gdy gorzkie okropnie.  
Tak w dzień, jak i w nocy pracuje w szpitalu. 
Chorym udziela pomocy, by bólu nie odczuwali.  
Leczy wszystkich i mnie także. 
Chorym leki przepisuje. 
Słowem także im pomaga 
i na duchu podtrzymuje.  
 

LISTONOSZ 
Małą trąbkę ma na czapce. 
Czy na mrozie, czy też skwarze 
nosi wieści i nowinki, 
ale nie jest on plotkarzem.  
Chodzi z dużą torbą 
i z tego jest znany, 
że roznosi listy, 
paczki, telegramy.  
Z pełniutką listów torbą skórzaną 
przychodzi do nas codziennie rano.  
Roznosi listy, telegramy. 
Wszyscy go lubimy i chętnie witamy.  

PIEKARZ 
Ma biały fartuch – jak lekarz, 
ale nie leczy – wypieka.  
Biała bluza, spodnie białe, 
ubielone ręce całe, 
nawet czapka biała też. 
Kto to jest? Czy wiesz?  
Ma biały czepek, białe ubranie, 
nocą zajmuje się wyrabianiem. 
To co wyrobi, upiecze smacznie 
i odda ludziom nim dzień się zacznie.  
 

SPRZEDAWCZYNI 
Pani za sklepową ladą 
kupujących grzecznie wita. 
Tu odważy, tam domierzy 
towar dobry, tani, świeży.  
Za ladą sklepową waży to i owo: 
5 dag cukierków dla Oli, 
dla mamy pół kilo soli. 
Czy klient mały czy duży, 
każdego uprzejmie obsłuży.  
 

STOLARZ 
Przywiózł z lasu drzewo, 
teraz pięknie piłą rżnie. 
A z gładziutkiej tej deseczki 
będzie stolik i półeczki.  
Deska, młotek, zręczne ręce 
zrobią mebli coraz więcej.  
Kto ma takie strugi, bez kropelki wody, 
którymi wystruga stoły, półki, schody?  
 
 

STRAŻAK 
Kto pracuje w hełmie, 
pnie się po drabinie, 
kiedy syczy ogień 
i gdy woda płynie?  
Nosi hełm jak żołnierz. 
Do nieprzyjaciela 
nie prochem i kulami, 
ale wodą strzela.  
Nie pochwala świecy, nie lubi ogniska, 
gdy staje do pracy, woda z węża pryska. 
 

Informatyk  
Gdy komputer się zawiesi, 
zatnie lub zepsuje, 
ten pan szybko go naprawi 
i zaprogramuje. 
 

Weterynarz  
W białym fartuchu 
ze słuchawkami. 
Zajmuje się fachowo 
chorymi zwierzętami. 
 

Pogodynka  
Miła pani na ekranie, 
mapy pokazuje co dzień. 
Na nich jest namalowane, 
co słychać w pogodzie. 
 

Pisarz  
Jest ktoś, kto potrafi 
pisać piękne zdania 
i tworzyć z nich książki 
lub opowiadania. 
 

Dziennikarz  
Jeździ w różne miejsca, 
często podróżuje. 
Ważne informacje 
ludziom przekazuje. 
 

Ratownik  
Na plaży lub basenie 
wszystkich obserwuje. 
Bezpieczeństwa w wodzie 
uważnie pilnuje. 
 



Kontroler  
W autobusie i tramwaju 
podchodzi na chwilę. 
Sprawdza czy pasażerowie 
mają ważny bilet. 
 

Aktor  
Spotkasz go w niezwykłym miejscu, 
gdzie jest scena i kurtyna. 
Gdy podniosą ją do góry, 
on swój występ już zaczyna. 
 

Sprzątaczka  
Jej praca potrzebna 
zawsze jest i wszędzie. 
Gdzie będzie pracować, 
tam i czysto będzie. 
 

Kelner  
Gościom w restauracji  
karty dań rozdaje. 
Potem zamówione 
potrawy podaje. 
 

Sportowiec  
Zachwycamy się gdy skacze, 
pływa lub boksuje. 
Spróbuj zgadnąć kto na co dzień 
sportem się zajmuje. 
 

Piłkarz  
Zawód bardzo popularny, 
marzy o nim każdy chłopak. 
Lecz, niektórzy tylko mogą 
całe życie piłkę kopać. 
 

Fryzjer  
Z pomocą nożyczek, 
szczotki i grzebienia, 
wygląd naszych włosów 
czaruje i zmienia. 
 

Kierowca  
Gdy miejski autobus 
przejeżdża ulicą, 
możesz go zobaczyć 
- jest za kierownicą. 
 

Krawcowa  

Chcąc pięknie wyglądać, 

panowie i panie, 
szyją sobie u niej, 
na miarę ubranie. 
 

Strażacy  
Przyjeżdżają szybko, 
stawiają drabinę. 
Zawsze dzielnie walczą 
z pożarem i dymem. 
 

Górnik  
Przez cały rok ciężko 
pod ziemią pracuje. 
Na początku grudnia 
Barbórkę świętuje. 
 

Piekarz  
Świeżutkie pieczywo 
w sklepie jest od rana. 
Jak myślisz, kto w nocy 
piecze je dla nas? 
 
 

Aptekarz  
Miły pan lub pani  
za ladą w aptece, 
sprzedaje ludziom 
leki na receptę. 
 

Kwiaciarka  
Na placu lub rynku 
siedzi sobie pani. 
Przed nią stoją kosze 
z pięknymi kwiatami. 
 
 

Listonosz  
Chodzi z dużą torbą, 
trudne ma zadanie. 
Zajmuje się co dzień 
listów doręczaniem.  
 

Sprzedawca  
Gdy wejdziesz do sklepu, 
ta miła osoba, 
spyta co chcesz kupić 
i wszystko ci poda.  
 

Policjanci  
Gdy na skrzyżowaniu 
światła się zepsują, 
w białych rękawiczkach 
ruchem aut kierują. 

Ogrodnik  
Roślinami się zajmuje, 
Sadzi warzywa, owoce hoduje. 
Ma na głowie ogród cały, 
Kwiatów znawca 

Wierszyki m.in. z książki : „Kim zostanę” (wyd. SBM),  oraz http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+zawodach+ludzi?page=22 

http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+zawodach+ludzi?page=22


MASAŻYK 
 

Stolarz młotkiem stuka 
(stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść) 
 
Lekarz w plecy puka  
(delikatne pukanie palcami)  
 
Kucharz w garnku miesza  
(koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)  
 
Praczka pranie wiesza  
(delikatne szczypanie) 
 
Rolnik grabi siano  
(„grabienie” palcami obu rąk w góry na dół) 
 
Muzyk gra co rano  
(naśladowanie ruchów pianisty) 
 
I ja też pracuję  
(wskazywanie na siebie)  
 
Obrazek maluję 
(dowolne kreślenie palcami na plecach partnera) 
 

 
Tekst wierszyka-masażyka zaczerpnięty został z tradycyjnych zabaw oraz literatury 

 
 
 
 



Wiersze o zawodach z literatury dziecięcej 
 

 

"A jak będę dorosła" - Wawiłow Danuta 
 Jak mi ręce urosną, 

 jak mi nogi urosną, 

 jak już będę dorosła 

 i wysoka jak sosna, 

 to zostanę... no kim? 

 To na pewno zostanę lekarzem! 

 Przyjdę w białym fartuchu, 

 mamie zajrzę do ucha, 

 tatę klepnę po brzuchu 

 powiem: "Trzymaj się zuchu!" 

 i zapiszę, zapiszę... no co? 

 i zapiszę paskudne lekarstwo! 

 
"Czym można zostać, będąc leniem" - Jesionowski Jerzy 

 Interesuje mnie szalenie, 

 czym można zostać, będąc leniem. 

 

 Hutnikiem? W hucie skwar za duży, 

 praca przy ogniu bardzo nuży. 

 

 Rybakiem? To niełatwa sprawa; 

 rybak o świcie musi wstawać. 

 

 Rolnikiem? W żadnym razie. Przecie 

 rolnik ma dużo pracy w lecie. 

 

 Kowalem? Też się nie opłaca; 

 kuć młotem to męcząca praca. 

 

 Lekarzem też nie, lekarz bowiem, 

 musi się martwić cudzym zdrowiem. 

 

 A listonoszem? Nie. Nóg szkoda 

 na to, by biegać wciąż po schodach. 

 

 Śpiącym rycerzem? Tak, pasuje. 

 W tym fachu leń się dobrze czuje. 

 

 "Dokąd jadą wozy" - Korczakowska J. 

 - Dokąd jadą wozy? 

 - Do młyna, za łąkę. 

 - A co wiozą w workach? 

 - Pszenicę na mąkę. 

 Młynarz mąkę miele 

 pięknie jak należy. 

 Będą białe bułki, 

 będzie chlebek świeży. 

 

 



 

 "Kominiarz" - Broniewski Władysław 

 Jeśli wierzyć kominiarzom 

 do kominów czyści włażą, 

 ale potem, już od rana, 

 twarz sadzami uwalana. 

 Na ramieniu miotły, sznury, 

 na świat cały patrzą z góry. 

 Cały dzień po dachach łażą - 

 dobrze czarnym kominiarzom. 

 

 "Lotnik" - Janczarski Czesław 

 Samolot, 

 odrzutowiec, 

 pisze znaki na niebie. 

 A może to, Dorotko, 

 list do ciebie? 

 List od tatusia, 

 lotnika, 

 co nad miastem w obłokach 

 znika. 

 O czym, Dorotko, 

 pisze tata? 

 Że wcale się nie boi 

 wysoko latać, 

 ze zaraz wyleci z chmurki 

 i wróci na ziemię 

 do córki. 

 

 "O czym chłopcy rozmawiali" - Buczkówna Mieczysława 

 Jurek: 

 Będę szoferem. 

 Przy kierownicy 

 mógłbym siedzieć cały dzień. 

 Bez różnicy, 

 w osobowym czy w ciężarowym wozie. 

 Albo z ulicy na ulicę 

 autobusem będę was woził. 


