
Propozycje zabaw i zajęć 13.04.2021r. (wtorek):

Temat: „Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy”

1)”Ćwiczenia z liczeniem- w podskokach”- zabawa ruchowa do piosenki. 

Wchodzimy w link: https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

2) „O kim mowa?”- zagadka wprowadzająca do tematu zajęć.

Za ladą sklepową,
sprzeda to i owo.

TAK! Jest to, jeżeli chodzi o mężczyznę: sprzedawca, ekspedient,
kasjer lub kobieta: sprzedawczyni, ekspedientka, kasjerka.

Podziel wszystkie te wyrazy na sylaby: sprzedawca, ekspedient, kasjer, sprzedawczyni, 
ekspedientka, kasjerka.

3) „Co robi sprzedawca?”- rozmowa na podstawie ilustracji. 

Popatrz na poniżą ilustrację i wskaż, gdzie pracuje pani sprzedawczyni. Opowiedz, czym 

charakteryzuje się jej praca (dorosły wyjaśnia określenie „klient” – osoba kupująca). 

Jaki jest twój ulubiony sklep, uzasadnij dlaczego? Zapytaj o to samo swoich bliskich.

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg


4) „Rodzaje sklepów”- oglądanie prezentacji multimedialnej. 

Wchodzimy w link: https://www.youtube.com/watch?v=vr07N8pBpc4

A teraz odpowiedz na pytanie: 

– Co można kupić w sklepie spożywczym, odzieżowym, obuwniczym, a co w aptece, 

kwiaciarni,  księgarni, drogerii?

5)„Gdzie się co kupuje?”- słuchanie utworu Cz. Janczarskiego. 

 

Mama poprosiła Anię, aby poszła do sklepu po chleb i syrop od kaszlu. Pieniądze położyła na stole, 
gdy Ania pobiegła do łazienki, żeby się umyć i uczesać Uszatek przechylił głowę na bok                  
i pomyślał: „Wyręczę Anię”.

Wziął pieniądze ze stołu, wziął siatkę na zakupy i pobiegł do sklepu spożywczego. Stanął przed 
ladą.

-Poproszę o syrop od kaszlu- powiedział.

-Misiuniu- odpowiedziała pani zza lady- idź do apteki. O tam jest apteka, po przeciwnej stronie 
ulicy.

Pobiegł Uszatek do apteki. Stanął przy ladzie.

-Poproszę o chlebek- szepnął niepewnie.

-Chlebek?- zdziwiła się pani sprzedająca leki. –Tu jest apteka, Misiuniu. Idź do sklepu 
spożywczego. O, tam jest ten sklep, po przeciwnej stronie ulicy.

Wyszedł Uszatek z apteki. Było mu bardzo przykro, że nie umiał wyręczyć Ani. Na ulicy spotkał 
Anię. Dziewczynka wybiegła zaraz za Uszatkiem.

-Oj, Misiu, Misiu!- pokiwała głową.

A potem wytłumaczyła niedźwiadkowi, gdzie się co kupuje.

 

Po przeczytaniu opowiadania dorosły zadaje dziecku pytania:

- O co poprosiła mama Anię?

- Kto chciał wyręczyć dziewczynkę w robieniu zakupów?

- Dlaczego misiowi nie udało się pomóc Ani?

- Gdzie miś powinien szukać syropu od kaszlu, a gdzie pieczywa?

- Czy zdarzyła Ci się kiedyś podobna pomyłka?

6) „ Kot – O – Ciaki – wycieczka do sklepu”- oglądanie bajki on-line. 

Wchodzimy w link: https://www.youtube.com/watch?v=7N3zwMFwNi8

Po zobaczeniu bajki, zastanów się i powiedz: 

• Co chciały kupić kotki, ale nie mogły? 
• Co kupiły kotki? 

https://www.youtube.com/watch?v=vr07N8pBpc4
https://www.youtube.com/watch?v=7N3zwMFwNi8


7) „Sklepy i usługi- łamigłówki dla dzieci”- karta pracy- załącznik nr 1

Na koniec pobawcie się z rodzicami w sklep. Dobrej zabawy! 



ZAŁĄCZNIK NR 1


