
Już od przedszkola z zawodem za pan brat… 

Wykonywanie określonego zawodu jest wpisane w życie każdego 

człowieka. Gdyby nie młynarz, nie jedlibyśmy bułek, gdyby nie krawiec, nie 

mielibyśmy ubrań, gdyby nie policjant, nie czulibyśmy się bezpieczni. Dzieci z 

naszej szkoły w ostatnim czasie spotkały się z przedstawicielami trzech różnych 

zawodów: bibliotekarzem, muzykiem i policjantem.   

 Pani Policjant Katarzyna Rogozińska przybliżyła wszystkim zagadnienia 

związane z pracą policjanta. Czy policjant łapie bandytów i złodziei? Czy 

mundur jest wygodny? Co trzeba zrobić, żeby zostać policjantem? To tylko 

niektóre pytania, na które nasz gość musiał odpowiedzieć. Zaciekawione dzieci 

słuchały odpowiedzi pani policjant. Przy okazji była to ciekawa forma 

przypomnienia numerów alarmowych, zasad bezpiecznego poruszania się po 

drodze oraz bezpiecznej pozycji przy ataku psa. Na pamiątkę każdy złożył 

odcisk palca na papierze jak prawdziwy podejrzany . 

 Kolejnym wydarzeniem było wyjście do GCKiB w Płośnicy filia w 

Niechłoninie. Gościliśmy u p. Beaty Kmiecik, pracownika biblioteki. „Motylki” 

najpierw wysłuchały bajki „Kot w butach” w formie Kamishibai (jap. 紙芝居 

kami-shibai, kami – papier, shibai – teatr, przedstawienie, dramat, sztuka) – teatr 

ilustracji, teatr obrazkowy, dosłownie: papierowy teatr. Następnie był czas na 

zapoznanie z pracą bibliotekarza, poznaniem miejsca, jakim jest biblioteka oraz 

czasem na swobodną eksplorację nowego miejsca.  

 W piątek uczniowie szkoły i wychowankowie przedszkola brali udział w 

przedstawieniu muzycznym, które miało przybliżyć znajomość instrumentów 

muzycznych. Z niektórymi nawet nauczyciele mieli problem. Bo kto słyszał o 

hulusi lub saz? A my już wiemy, co to takiego i jak wydobyć z takiego 

instrumentu dźwięk. Był akordeon, trąbka, harmonijka ustna. Może i w murach 

naszej szkoły drzemie ukryty talent muzyczny… 

 Ileż było radości w tych spotkaniach, każde z nich niby normalne, a 

jednak nadzwyczajne. Promowanie zainteresowania zawodami i przybliżanie ich 

jest ważnym elementem dziecięcego i młodzieńczegoświata. Bo gdyby nie 

one…. 
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