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1. Zabawa muzyczno-ruchowa dla dzieci i rodziców: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY 

2.  „Kucharka” – zabawa paluszkowa. 

 

3. „Kto pracuje w sklepie?” – rozmowa na podstawie ilustracji; czytanie 

globalne wyrazu sklep. 

Rodzic prezentuje ilustracje przedstawiające dwa rodzaje sklepów – mały (osiedlowy) i 

supermarket. Dziecko opowiada, co się dzieje na jednym i na drugim obrazku. Wskazuje 

różnice i podobieństwa. Podaje nazwy osób tam pracujących (ekspedientka, ekspedient, 

kasjerka, kasjer). Na koniec dzieli słowo sklep na sylaby, klaszcząc, wyróżnia pierwszą 

głoskę. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY
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4. „W sklepie” – zabawa tematyczna z elementem liczenia. Wymiana w 

sytuacji kupna-sprzedaży; czytanie globalne wyrazów: sklep, kasa, 

bank.  

Rodzic proponuje dziecku zabawę w sklep z zabawkami i klockami. Wspólnie ustalają: − 

gdzie będą ustawione artykuły do sprzedaży; − ile będzie kosztował jeden artykuł – np. 1 

orzech lub 2 orzechy; − kto będzie ekspedientem lub ekspedientką; − gdzie będzie stała kasa; 

− gdzie będzie bank. Następnie ustalają zasady zabawy: − dziecko wybiera sobie rzecz do 

kupienia i z banku bierze dokładnie tyle orzechów, ile jest mu potrzebne do kupienia, używa 

zwrotów grzecznościowych. 

Dzieci z pomocą rodziców przygotowują stanowiska zgodnie z ustaleniami; we właściwych 

miejscach umieszczają wydrukowane napisy: sklep, kasa, bank. 
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5.  Zajęcia gimnastyczne „W sklepie z zabawkami” zestaw wg K. Wlaźnik 

 „Pajac” – Ćwiczenie koordynacji ruchowej rąk i nóg. 

Rodzic demonstruje ruchy pajacyka. Dziecko naśladuje je, na raz wykonując rozkrok z 

przeniesieniem rąk w bok, na dwa łączy nogi i opuszcza ręce wzdłuż tułowia.  

Ćwiczenie wykonujemy około dwóch minut z przerwami na głęboki oddech. 

 



 „Piłka” – Ćwiczenie z elementem podskoku. 

Rodzic demonstruje odbijanie piłki. Na hasło! Piłeczka skacze, dziecko podskakuje, najpierw 

powoli, wysoko, potem coraz niżej i coraz szybciej. Na hasło! Piłeczka stop – dziecko kuca.  

Ćwiczenie powtarzamy około dwóch minut. 

 „Kolorowe klocki” – Ćwiczenie mięśni brzucha i stóp. 

Dziecko siedzi na podłodze, Rodzic kładzie przed nim kilka klocków. Na hasło: Budujemy 

wieżę, dziecko stopami ustawia klocek na klocku, budując wieżę. 

 

6. „Tup w sklepie” – wycieczka do najbliższego sklepu.  

Wycieczka dzieci z rodzicami do sklepu. Po przybyciu na miejsce, rodzic zwraca uwagę 

dziecka na wystrój sklepu, rodzaj artykułów do sprzedaży, wielkość sklepu. Następnie, pod 

nadzorem rodzica, dziecko dokonuje samodzielnie zakupu, np. owoców, słodyczy.  

7. Praca z Kartami Pracy cz.2., nr 28 – różnice na obrazkach. 

 

8.  Zakupowa wyliczanka. 

Rodzic czyta dziecku wierszyk. Następnie dziecko wskazuje na rysunku 

wymienione w wierszyku produkty. 



 


