
U fryzjera 
           Tematyka kompleksowa: U fryzjera 

           Temat dnia: W salonie fryzjerskim – 12.04.2021 

            Cele: 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania zawodów, m.in. zawodu fryzjera, 

 poznanie wyposażenia salonu fryzjerskiego; wzbogacenie słownika czynnego 

dzieci, 

 rozwijanie percepcji wzrokowej – wskazywanie różnic między obrazkami; 

 

            Umiejętności kluczowe: I6, IV20, IV8, IV5, I5, IV18, III7  https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole 

 

Zadanie 1.  

Spójrz w lustro i spróbuj opowiedzieć mamie, tacie lub rodzeństwu, jak 

wyglądają Twoje włosy? Jaki mają kolor? Czy są proste, czy kręcone? 

Długie, czy krótkie?  

A teraz posłuchaj wiersza pt. „Czary u fryzjera”. Dowiesz się z niego, jakie 

czynności w swojej pracy wykonuje fryzjer  

„Czary u fryzjera” (Marta Olechowska) 

 

Fryzjer to jest taki magik, 

co czaruje nożyczkami. 

Włosy długie będą krótkie, 

gdy je fryzjer – ciach, ciach, utnie. 

A z brunetki – jedna chwilka, 

zaraz zrobi się blondynka. 

Z włosów prostych chcesz mieć fale? 

On poradzi doskonale! 

Gdy suszarkę włączy – szuuu, 

już jest inny wygląd twój. 

Grzebień, szczotka, spinek parę 

i gotowe są te czary. 

 

https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole


Zadanie 2. 

Na obrazku poniżej znajdują się przedmioty, które w swojej pracy 

wykorzystuje fryzjer. Czy znasz ich nazwy? Jeśli tak, to spróbuj podzielić je 

na sylaby. 

 
Żródło: https://pl.dreamstime.com/%C5%BCe%C5%84ski-fryzjer-m%C4%99ski-przy-prac%C4%85-stylista-z-r%C3%B3%C5%BCnymi-narz%C4%99dziami-dla-zak%C5%82adu-fryzjerskiego-moda-obrazki-w-kresk%C3%B3wka-stylu-

image103339077 

 

 



 

Zadanie 3.  

Popatrz na obrazki, które przedstawiają salon fryzjerski i różnią się między 

sobą. Czy uda się Tobie wskazać różnice między nimi? 

 

Źródło: https://podrecznikarnia.pl/oferta/seria-razem/czterolatek-razem-bawimy-sie/cz-3-4-razem-bawmy-sie.html 

https://podrecznikarnia.pl/oferta/seria-razem/czterolatek-razem-bawimy-sie/cz-3-4-razem-bawmy-sie.html


 

Zadanie 4.  

A teraz trochę ruchu! Ułóż się wygodnie na podłodze lub  kocu. Spróbuj 

wykonać ćwiczenia wspólnie z rodzicem. 

Zabawy ruchowe (metodą W. Sherborne). 

1. Wyczucie własnego ciała 

   - Dziecko porusza rękami, nogami, palcami, wykonując – na przemian – ruchy dynamiczne i powolne. 

Sprawdza, do jakich okolic ciała mogą dotknąć piętą, łokciem, palcami nóg, kolanem, głową.  Dotyka 

jedną częścią ciała do drugiej, np. łokieć wita się z piętą, czoło wita się z kolanem, duży palec u nogi wita 

się z nosem, pięta wita się z kolanem drugiej nogi... 

  - Porusza się w różny sposób: chód energiczny, ciężki, lekki, koci, ruchy delikatne, dynamiczne... 

2. Wyczucie ciężaru ciała 

  - Dziecko  naśladuje przenoszenie ciężkiego przedmiotu z miejsca na miejsce, w czasie krótkich przerw 

rozluźnia ciało. 

 3. Wyczucie przestrzeni 

  - Dziecko w dowolnej pozycji sięga jak najdalej rękami, nogami, głową. 

  - Dziecko podąża wzrokiem za ręką zwiniętą w pięść. Pięść jest ruchoma – jeżeli wskazuje w górę, dziecko 

podskakuje, jeżeli w dół – wykonuje przysiad. 

 

 

Opracowanie: K. Wojciechowska, E. Maciejewska, P. Kostrzewa, D. Bryczkowska 


