
Witajcie nasze kochane przedszkolaki oraz Rodzice  Z całego 

serca dziękujemy Wam za zaangażowanie w edukację Waszych 

skarbów i realizację zajęć Dziś trzeci dzień tygodnia, czyli środa. 

Czas na poznanie kolejnego zawodu – sprzedawcy. 

 

 

 

20.05.2020 (środa) 

Na początek zapraszamy na zabawę „Zawody- tworzymy wyrazy” 

Poniżej spójrzcie na obrazki, które przedstawiają różne zawody. Pod 

nimi będą sylaby a waszym zadaniem będzie powtórzyć po rodzicach 

(lub samodzielnie przeczytać) sylabę i dodać ciąg dalszy tworząc 

nazwę zawodu, wskażcie na obrazkach odpowiedni zawód.  

 

 



 

 

   



           

                    

 



   

 

 

ROL-    KU-   TRE- 

STRA-   MA-   LE-  

FRY-   AK-  

PIE-  MU-  



Zabawa logiczna „Rodzaje sklepów”- zabawa polega na tym, by 

spojrzeć na obrazki i dostrzec co nie pasuje, a następnie podać nazwę 

sklepu, w którym dane rzeczy możemy kupić. Mamy nadzieję, że 

super poradzicie sobie z tą zabawą. Powodzenia 

    

      (sklep warzywny) 

 

 

      

                               
(kwiaciarnia0 

  



   

          

      (sklep zabawkowy) 

 

                

  (sklep spożywczy) 



 

 

(sklep obuwniczy) 

 

 

(cukiernia) 

 



Jak widzicie kochani zakupy można zrobić w różnych sklepach. A czy 

znacie inne, na temat których nie było obrazków? (rybny, księgarnia, 

apteka, odzieżowy, gospodarstwa domowego, drogeria..) 

A czy wiecie jak nazywa się pani, która pracuje w sklepie…? 

Gdy wejdziesz do sklepu,  Zwykle podaje zakupy.  

ta miła osoba, Czasem poradzi co kupić  

spyta co chcesz kupić chleb, spodnie, może latawca 

i wszystko Ci poda. To jest na pewno pomocny….. 

(sprzedawca lub sprzedawczyni)

           

 

 

Mamy dla Was zadanie  pt. „Zakupy” spróbujcie je rozwiązać za 

pomocą liczmanów (fasolek, guzików…) 

 Dziś kupiłam w sklepie z zabawkami pięć misiów i trzy 

samochody. Ile razem zabawek kupiłam? (starsze dzieci prosimy 

o napisanie działania matematycznego, zaś młodsze prosimy o 

podanie wyniku 5+3=8) 

 W sklepie warzywnym kupiłam dwie papryki, trzy ogórki i pięć  

pomidorów. Ile warzyw razem kupiłam? (dzieci rozwiązują 

zadanie układają liczmany i podają wynik) 



 W sklepie ze słodyczami kupiłam dziesięć lizaków. Po drodze 

spotkałam sąsiadkę z dziećmi i oddalam dwa lizaki. Ile lizaków 

mi zostało?  

 

Przyszedł czas na małą gimnastykę, ale troszkę inną. Mamy dla Was 

propozycje zabawy „Gra w klasy”. coś dla szczęśliwych właścicieli 

własnego kawałka betonu/chodnika!. Niby nic specjalnego, ale daje 

dużo radości:) Zadaniem dziecka jest odrysować układ, a następnie 

wykonać mnóstwo skoków! Ćwiczymy więc wiele sfer na raz! Jeżeli 

nie macie możliwości rysowania układów na chodniku, spróbujcie je 

przerysować na kartkę i losując z zamkniętymi oczami liczbę 

wykonajcie ćwiczenie (np. 5 przysiadów) Gorąco polecamy 

 

 

    



 

 

 Na zapraszam na obejrzenie bajki jak świnka Pepa bawiła się w sklep 

https://www.youtube.com/watch?v=9xYv9rCagy0  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9xYv9rCagy0




Dziś kochani takie mamy święto, pamiętajcie że pszczoły to bardzo 

pożyteczne owady Spójrzcie  na obrazki, które przedstawiają „Jak 

powstaje miód?

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Na koniec jak zawsze garść propozycji kart dla młodszych i 

starszych Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, pozdrawiamy 

słonecznie  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 



 

 



 

 


