
29.04.2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 1 maja wiele osób kojarzy z tzw. pochodami pierwszomajowymi, które 

odbywały się w Polsce w czasach PRL. 

Nie jest to jednak polskie święto, lecz międzynarodowe. 

Święto Pracy 1 maja na świecie 

obchodzone jest corocznie od 1890 

roku. 

 

Z kolei w Polsce Święto Pracy zostało 

ustanowione świętem państwowym  

od 1950 roku. 

 

 

Dzień 1 maja zwany jest również Świętem Pracy lub Międzynarodowym Dniem 

Solidarności Ludzi Pracy. 

Święto Pracy wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń 

z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku 

będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego 

dnia pracy. 

 

1 Maja – święto ludzi wszystkich zawodów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zagadki - ZAWODY 

Ludzie wykonują różne zawody.  

Sprawdź, czy znasz ich nazwy i kojarzysz zawód z pracą z nim 

związaną! Do dzieła. Powodzenia!!!  

1.  

Gdy komputer się zawiesi, 

zatnie lub zepsuje, 

ten pan szybko go naprawi 

i zaprogramuje. 

2. 

W białym fartuchu 

ze słuchawkami. 

Zajmuje się fachowo 

chorymi zwierzętami. 

3. 

Miła pani na ekranie, 

mapy pokazuje co dzień. 

Na nich jest namalowane, 

co słychać w pogodzie. 

4. 

Jest ktoś, kto potrafi 

pisać piękne zdania 

i tworzyć z nich książki 

lub opowiadania

5. 

Jeździ w różne miejsca, 

często podróżuje. 

Ważne informacje 

ludziom przekazuje. 

 

6. 

Na plaży lub basenie 

wszystkich obserwuje. 

Bezpieczeństwa w wodzie 

uważnie pilnuje. 

7. 

W autobusie i tramwaju 

podchodzi na chwilę. 

Sprawdza czy pasażerowie 

mają ważny bilet. 

8. 

Spotkasz go w niezwykłym miejscu, 

gdzie jest scena i kurtyna. 

Gdy podniosą ją do góry, 

on swój występ już zaczyna.

 

9. 

Jej praca potrzebna 

zawsze jest i wszędzie. 

Gdzie będzie pracować, 

tam i czysto będzie. 

10. 

Gościom w restauracji 

karty dań rozdaje. 

Potem zamówione 

potrawy podaje

11. 

Zachwycamy się gdy skacze, 

pływa lub boksuje. 

Spróbuj zgadnąć kto na co dzień 

sportem się zajmuje. 

 

12. 

Zawód bardzo popularny, 

marzy o nim każdy chłopak. 

Lecz, niektórzy tylko mogą 

całe życie piłkę kopać. 



13. 

Z pomocą nożyczek, 

szczotki i grzebienia, 

wygląd naszych włosów 

czaruje i zmienia. 

14. 

Gdy miejski autobus 

przejeżdża ulicą, 

możesz go zobaczyć 

- jest za kierownicą

15. 

Chcąc pięknie wyglądać, 

panowie i panie, 

szyją sobie u niej, 

na miarę ubranie. 

16. 

Przyjeżdżają szybko, 

stawiają drabinę. 

Zawsze dzielnie walczą 

z pożarem i dymem.

 

17. 

Przez cały rok ciężko 

pod ziemią pracuje. 

Na początku grudnia 

Barbórkę świętuje. 

18. 

Świeżutkie pieczywo 

w sklepie jest od rana. 

Jak myślisz, kto w nocy 

piecze je dla nas? 

19. 

Miły pan lub pani 

za ladą w aptece, 

sprzedaje ludziom 

leki na receptę. 

20. 

Na placu lub rynku 

siedzi sobie pani. 

Przed nią stoją kosze 

z pięknymi kwiatami.

21. 

Chodzi z dużą torbą, 

trudne ma zadanie. 

Zajmuje się co dzień 

listów doręczaniem. 

22. 

Gdy wejdziesz do sklepu, 

ta miła osoba, 

spyta co chcesz kupić 

i wszystko ci poda.

23. 

Gdy na skrzyżowaniu 

światła się zepsują, 

w białych rękawiczkach 

ruchem aut kierują. 

24. 

Roślinami się zajmuje, 

Sadzi warzywa, owoce hoduje. 

Ma na głowie ogród cały, 

Kwiatów znawca doskonały.

 



Odpowiedzi: 

informatyk, weterynarz, pogodynka, pisarz, dziennikarz, ratownik, kontroler, aktor, 

sprzątaczka, kelner, sportowiec, piłkarz, fryzjer, kierowca, krawcowa, strażacy, 

górnik, piekarz, aptekarz, kwiaciarka, listonosz, sprzedawca, policjanci, ogrodnik 

 

 

 

Zadanie na dziś !!! 

Kochane dzieciaki, a Wy kim chciałybyście zostać  

w przyszłości? - narysujcie swój wymarzony zawód i wyślijcie do nas  

na platformie Teams. 

Dziękujemy!!! 

 

Miłego dnia  

Zespół wychowawców świetlicy 


