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1) „Zawody w moich książkach” – wyszukiwanie osób wykonujących różne zawody na ilustracjach
w książkach i albumach.
• Wzbogacanie wiedzy ogólnej.
• Rozwijanie spostrzegawczości.
• Zwrócenie uwagi na to, że każda praca jest potrzebna.
➢ Pooglądaj razem z rodzicem książki, albumy, gazety, które masz w domu. Poszukaj na obrazkach, które są tam zamieszczone, osób wykonujących różne zawody. Nazwij te zawody. Spróbuj
powiedzieć, czym ci ludzie się zajmują w swojej pracy. Czy zauważyłaś/zauważyłeś, że każda
praca jest bardzo potrzebna?
„Malarz pokojowy” – poranna zabawa ruchowo-naśladowcza.
• Rozwijanie sprawności ruchowej.
• Kształtowanie umiejętności naśladowania ruchem czynności wykonywanych przez malarza.
Dziecko naśladuje kolejno wszystkie czynności, jakie wykonuje malarz pokojowy przy pracy.
➢ Wyobraź sobie, że jesteś malarzem pokojowym i niesiesz ciężkie wiadro z farbą. A teraz wchodzisz po drabinie (z przysiadu do wspięcia na palce). Malujesz pędzlem sufit i ściany – dół, środek i górę. Czas na ostatnie zadanie – trzeba namalować na ścianach różne wzory: fale, kółka,
zygzaki.
➢ Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!

2) „W sklepie” – słuchanie wiersza czytanego przez rodzica.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
• Wyrabianie umiejętności rozumienia słuchanych tekstów literackich.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
Należy przygotować:
− ilustracje różnych rodzajów sklepów (nie ma konieczności drukowania ich).
➢ Posłuchaj uważnie wiersza czytanego przez mamę/tatę.
Agnieszka Nożyńska „Ekspedientka” (fragment)
Jest w sklepie od rana, towary przyjmuje,
potem je na półkach układa, metkuje,
a gdy wchodzi klient, z uśmiechem go wita:
– Dzień dobry, w czym pomóc?
– tak go co dzień pyta.
Pokazuje towar, klientom doradza,
ważne informacje o produktach zdradza.
Sztukę sprzedawania zna więc doskonale,
energiczna, szybka jest też niebywale!

➢ Powiedz, o kim jest mowa w wierszu. Zgadza się, o sprzedawczyni w sklepie (ekspedientce). Pani, która sprzedaje w sklepie ma dużo pracy. Ta praca jest wszystkim bardzo potrzebna. Odpowiedz na pytania:
− Czym zajmuje się sprzedawczyni? (przyjmuje towar, układa go na półkach i metkuje, pokazuje towar klientom, doradza, co kupić)
− Jaka powinna być sprzedawczyni w sklepie? (miła, energiczna, szybka)
➢ Przyjrzyj się obrazkom przedstawiającym różne rodzaje sklepów. Powiedz, co można w nich kupić. Znajdź na obrazkach sprzedawcę lub sprzedawczynię.
UWAGA: Utrudnieniem dla dziecka może być to, że nie na wszystkich ilustracjach jest przedstawiony sprzedawca lub sprzedawczyni.

3) „Sklep” – praca plastyczna z wykorzystaniem wycinków z gazet.
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
• Zachęcanie do wykonywania prac plastycznych.
• Kształtowanie umiejętności używania prawidłowego chwytu narzędzia do rysowania.
• Wdrażanie do posługiwania się w sposób prawidłowy klejem.
Należy przygotować:
− szablon regału sklepowego,
− kredki,
− wycinki z gazet przedstawiające różne towary,
− klej w sztyfcie.
➢ Usiądź wygodnie przy stole lub biurku. Podwiń rękawy.
➢ Przyjrzyj się uważnie wycinkom z gazet. Przedstawiają one różne produkty. Posegreguj obrazki
według tego, w jakim sklepie można je kupić.
➢ Masz przed sobą regał z półkami sklepowymi. Pokoloruj go. Pamiętaj o prawidłowym sposobie
trzymania kredki.
➢ Zastanów się, jaki sklep zrobisz. Wybierz odpowiednie produkty (np.: jeżeli chcesz zrobić piekarnię, wybierz wycinki przedstawiające pieczywo) i przyklej je tak, jakby leżały na półkach
w sklepie. Pamiętaj, aby nie przyciskać zbyt mocno klejem podczas smarowania wycinków z gazet.
➢ Posprzątaj po skończonej pracy i umyj ręce.

4) Zabawy dowolne.
➢ Pobaw się ze swoją rodziną w sklep. Możesz wykorzystać różne zabawki. A może mama i tata
będą mieli na tę zabawę jakiś inny ciekawy pomysł?

Źródła obrazków:
• ilustracje różnych rodzajów sklepów
− http://chomikuj.pl/ (piekarnia, cukiernia, kwiaciarnia, sklep zoologiczny, supermarket)
− http://pl.dreamstime.com/ (sklep spożywczy, sklep warzywny)
− http://boucherie-deshayes.fr/ (sklep mięsny)
− http://ppt-online.org/ (sklep rybny)
− http://freepik.com (sklep odzieżowy)
• regał sklepowy – pomysł własny

Drodzy Rodzice
Bardzo proszę, aby przygotować na jutro:
− składniki na sałatkę owocową (można stworzyć własną kompozycję smaków, w zależności od upodobań
smakowych oraz konieczności stosowania odpowiedniej diety):
 1 puszka brzoskwiń lub ananasa
 2 banany
 2 kiwi
 2 pomarańcze
 250 g śmietany 30%
 łyżka cukru pudru (opcjonalnie)
 garść rodzynek lub orzechów
 czekolada deserowa.
− 2 fartuchy,
− ścierkę,
− 2 deski do krojenia,
− 2 noże (zwykły oraz taki, którym może się posłużyć dziecko, najlepiej nóż stołowy lub drewniany nóż
jednorazowy),
− sitko i miskę do odsączenia brzoskwiń z zalewy,
− dużą miskę,
− łyżki do mieszania i nakładania sałatki,
− naczynie do ubijania śmietany,
− mikser z końcówkami do ubijania lub trzepaczkę,
− rękaw cukierniczy lub duży woreczek śniadaniowy,
− tarkę,
− salaterki, miseczki lub pucharki do deserów i łyżeczki (tyle sztuk, ile jest osób w rodzinie).

Drodzy rodzice
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