
Propozycje zabaw z dzieckiem w domu.
Gr. II „Pszczółki”

09.04.2021r. - piątek
Temat tygodnia: Oszczędzamy
Temat dnia: Lista zakupów

Cele:
• wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi
• nabywanie nowych umiejętności
• tworzenie atmosfery do wspólnej zabawy
• rozwijanie sprawności grafomotorycznej
• przeliczanie zbiorów, porównywanie ich liczebności, posługiwanie się 

pojęciami: mniej, więcej, tyle samo.

Zapraszamy do obejrzenia programu edukacyjnego pt. „Jedynkowe Przedszkole
- Zakupy”

https://www.youtube.com/watch?v=BLat2UAvBoM
Teraz porozmawiaj z mamą lub tatą dlaczego przed udaniem się do sklepu należy 
robić listę zakupów.
Nauczcie się refrenu piosenki i zaśpiewajcie wspólnie z mamą i tatą:

Moja mama wie najlepiej
jak zakupy robić w sklepie
Wie co ładne, kolorowe,

dobre, smaczne, no i zdrowe.
Bardzo lubię z nią kupować
do koszyka rzeczy chować

Ref. 2x
Sklepik mały i sklep duży,

przedszkolakom chętnie służy.
Wszystko tutaj kupić da się,
a za towar płacisz w kasie.

Może mama kupi dzisiaj
pluszowego dla mnie misia
co na półce grzecznie czeka

o i wcale nie ucieka.
A do tego jabłek worek
i czerwony pomidorek.

Ref. 2x
Sklepik mały i sklep duży,

przedszkolakom chętnie służy.
Wszystko tutaj kupić da się,
a za towar płacisz w kasie.

„Robimy listy zakupów” 
Dziecko wycina potrzebne produkty (mleko, chleb, mąka) z gazetek reklamowych.
W trzeciej kolumnie dziecko rysuje/wkleja towar/produkty, który chce kupić w 

https://www.youtube.com/watch?v=BLat2UAvBoM


sklepie, w drugiej kolumnie zaznacza plusem towar zakupiony lub a minusem, że 
tego produktu nie było w sklepie. W pierwszej kolumnie numerujemy produkty 
(liczba porządkowa: 1, 2, 3).

I
kolumna

II 
kolumna

III 
kolumna

Zabawa w sklep „Zakupy”
Rodzic rozkłada na stole różne produkty spożywcze. Dziecko przychodzi
z przygotowaną listą i dokonuje zakupów. Można zabawić się również z użyciem 
pieniążków zrobionych samodzielnie lub tych „prawdziwych”. Cenę towaru określa 
Rodzic, a dziecko sprawdza, czy ma na tyle pieniążków. Miłej zabawy :-) 

„Produkty spożywcze” – pogadanka.
Rodzic zwraca uwagę na wielkość produktów spożywczych. Prezentuje ten sam 
produkt różnej wielkości, np. jogurt duży i mały.

Gimnastyka w domu i w przedszkolu
Zapraszamy do ćwiczeń gimnastycznych. Zakładamy wygodne stroje i przyda się 
kawałek dywanu/wykładziny lub maty i oczywiście chęci.
https://www.youtube.com/watch?v=9lZviQRE6dQ&t=5s
Zestaw sześciu ćwiczeń – propozycja gimnastyki – piątek:

1. Ręce wyciągnięte do przodu, zginanie w łokciach pod kątem 90 stopni. 
2. Unoszenie i opuszczanie barków.
3. Ćwiczenie w parach, plecy się stykają, rozkrok, skłony do przodu i dotknięcie 

dłoni partnera między kolanami. 
4. Ręce opuszczone i złączone, noga próbuje przejść przez powstały otwór. 
5. Klęk podparty, naprzemienne unoszenie i prostowanie nóg. 
6. Siad prosty, unoszenie wyprostowanych nóg i wyprostowanych rąk przed 

siebie, powrót do pozycji wyjściowej.
Wychowawca grupy:

Lidia Szołdra
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