
Propozycje zabaw i zajęć 15.04.2021r. (czwartek):

Temat: „W salonie fryzjerskim”

1)”Przywitanie i rozgrzewka”- na dobry początek trochę się poruszajcie. 

Wchodzimy w link: https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM

2) Wprowadzenie do tematu zajęć.  Rodzic czyta zagadkę. Kto to jest?

W gabinecie tego pana

przesiadują już od rana,

eleganckie panie, które

pragną nową mieć fryzurę.

(Fryzjer) 

3) Słuchanie wiersza „Fryzjerski tydzień”. 

,,Fryzjerski tydzień”. J. Kulmowa

Od poniedziałku, aż do soboty

Fryzjer ma bardzo dużo roboty:

W poniedziałki – robi przedziałki,

We wtorki – strzyże kędziorki,

W środy goli brody,

W czwartki, piątki i soboty - kręci paniom papiloty.

A gdy już mija fryzjerski tydzień,

Fryzjer w niedzielę za miasto idzie.

Siada pod drzewem, w zielonym cieniu

I tę piosenkę gra na grzebieniu:

W poniedziałki – robię przedziałki,

We wtorki – strzygę kędziorki,

W środy golę brody,

W czwartki, piątki i soboty - kręcę paniom papiloty.

Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza. 

- Jakie czynności wykonuje fryzjer w poszczególne dni tygodnia? 

(Dodatkowo dziecko utrwala nazwy dni tygodnia). 

https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM


4)  „U fryzjera” – ćwiczenie ortofoniczne. 

Fryzjer: myje włosy – szszsz, szszsz, szszsz (dziecko powtarza za rodzicem: szszsz, szszsz, szszsz);

obcina włosy nożyczkami – ciach, ciach, ciach ( dziecko powtarza: ciach, ciach, ciach);

strzyże włosy maszynką – wrr, wrr, wrr ( dziecko powtarza: wrr, wrr, wrr );

suszy włosy suszarką – szu, szu, szu ( dziecko powtarza: szu, szu, szu ).

5) Zabawa naśladowcza „Fryzjer”. 

Rodzic siada na krzesło i odgrywa rolę klienta salonu fryzjerskiego, a dziecko jest fryzjerem. 

Dziecko- fryzjer udaje, że myje głowę, wyciera głowę, obcina włosy, czesze klienta, suszy włosy, 

pokazuje lusterko, na koniec fryzjer i klient podają sobie ręce, fryzjer sprząta, a klient odchodzi.

Po wykonaniu zadania następuje zamiana- dziecko jest klientem, a rodzic fryzjerem.

6) ”Zamieniam się w fryzjera”

Każdy może poczuć się kreatorem damskich lub męskich fryzur. Zaprojektujcie fryzurę własnego 

pomysłu. Możecie użyć dowolnej techniki plastycznej, wykorzystać dowolne materiały. Kontur 

głowy- załącznik nr 1. 



ZAŁĄCZNIK NR 1


