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I. Sklepy – metoda zadaniowa.
1. „Co i gdzie kupić?
Rodzice rozmawiają z dziećmi na temat rodzajów sklepów, nazwy sklepów, reklamy (piekarnia, cukiernia, sklep
mięsny, księgarnia, kwiaciarnia, sklep rybny, kiosk, pralnia, delikatesy, sklep warzywny, jubiler, drogeria,
sklep obuwniczy, sklep odzieżowy, sklep z zabawkami). Dzieci ustalają, jaki asortyment znajduje się
w poszczególnych sklepach. Dzieci posługują się nazwami sklepów.
2. Zakupy w galerii handlowej – słuchanie tekstu „Opowiadanie Ady”.               
Dziś  sobota. Rodzina Ady pojechała na zakupy do galerii handlowej. Ale tam głośno! Tata prowadzi duży wózek.                               
Z regału z narzędziami wybrał  wiertarkę, którą wywierci otwór w ścianie potrzebny do zawieszenia zdjęć 
rodziny. Emil wybrał plecak, już na wakacje. Ten plecak ma kółka. Brat Ady sprawdza, czy kółka dobrze się kręcą.
Ada ogląda książkę, którą wybrała dla niej mama. To zbiór bajek na dobranoc. Mama pakuje pieczywo. Pora 
wracać do domu. Dobrze, że kasa jest blisko.
● Rozmowa na temat tekstu. Pytania:
- Gdzie robiła zakupy rodzina Ady?
- Czy byliście w galerii?
 - Co znajduje się w galerii handlowej?
- Co  rodzina Ady kupiła w galerii handlowej?                                             
 - Co można robić w galerii handlowej oprócz zakupów?
3. W jaki sposób kupujemy towary – rozmowa na temat sposobów robienia zakupów – swobodne wypowiedzi
dzieci. Zamieszczam link do filmu- „Jedynkowe przedszkole – zakupy.”
https://www.youtube.com/watch?v=BLat2UAvBoM
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-  Dzieci wypowiadają się, czy robienie zakupów zawsze wygląda tak samo, w jaki sposób kupujemy towary w 
małym sklepie (prosząc o wszystko panią ekspedientkę) i robiąc zakupy w sklepie samoobsługowym, kupując 
przez internet lub zamawiając towar przez telefon. 
 Rodzic uzupełnia wypowiedzi dzieci, informuje, w jaki sposób powinniśmy się zachować w różnych sytuacjach,
np. gdy „zapiszczy bramka” przy wyjściu ze sklepu, gdy bierzemy towar sami z półek itp., o czym
należy pamiętać, aby zamówić zakupy przez komputer albo telefon, rozmowa na temat, czy dzieci mogą
same kupować coś przez Internet lub telefon.               
4. „Płacimy za towar”. Link do filmu- „Monety i banknoty”
https://www.youtube.com/watch?v=GfXTsSE0JCE

- Dzieci oglądają zdjęcia monet i banknotów. Informujemy, że za wszystko, co chcemy kupić w sklepie, należy 
zapłacić. Żeby zrobić zakupy, trzeba znać wartość pieniędzy. Dzieci wyodrębniają cyfry na monetach i wskazują:                
1 zł, 2 zł, 5 zł, 1 grosz, 2 grosze, 5 groszy, 10, 20, 50 groszy. Nazywają nominały banknotów.
- Pokazujemy dzieciom różne produkty zawierające ceny, np. drożdżówka (atrapa lub zdjęcie) z ceną 1 zł. Prosi, 
aby wybrały monety o wartości 1 zł. Dziecko wybiera „złotówkę” i wymienia ją z rodzicem za bułkę. 
Pokazujemy dzieciom inne produkty, które kosztują 2 złote. Dzieci wybierają monetę dwuzłotową. Podczas 
zabawy zwracamy się do dzieci z pytaniem: Co  można zrobić, aby kupić  lody za 2 zł, nie mając jednej monety o 
wartości 2 zł? Dzieci rozwiązują problem, płacąc dwiema monetami o wartości po 1 zł.
- Dzieci przeliczają, ile mają monet jednozłotowych  (10 zł); nauczyciel informuje, że lizak kosztuje 1 zł.
Ile lizaków mogą kupić za 10 monet po 1 zł?
  . Przeliczanie pieniędzy – wyznaczanie równowartości monet.  (K. P. 4 s. 47 z. 2)
●  Planowanie zakupów zgodnie z wartością posiadanych pieniędzy. (K. P. 4 s. 47 z. 2)
II. Robimy zakupy – zabawa dydaktyczna. (w miarę możliwości możemy pobawić się z dzieckiem w sklep, 
chodzi o przypomnienie zasad zachowania się w miejscach publicznych, stosowanie zwrotów grzecznościowych 
oraz  stosowanie umiejętności matematycznych w różnych sytuacjach życiowych).
 Dziecko dokonują zakupów według ustalonych reguł, następnie zamienia się rolą z rodzicem i jest sprzedawcą.
 Na zakończenie opowiadają o swojej pracy. 

2. Słuchanie wiersza Doroty Strzemińskiej- Więckowiak.
Sposób na samochodzik, czyli nie dolewaj oliwy do ognia
Mama biegnie po zakupy,
Nie ma z czego zrobić zupy.
Stasia z sobą też zabiera,
Szybko zatem go ubiera.
W sklepie rzeczy cała masa
I ubrania, i kiełbasa.
A na dziale z zabawkami,
Półka jest z samochodami.
Jeden z nich jest najpiękniejszy
- oczywiście ten największy.

https://www.youtube.com/watch?v=GfXTsSE0JCE


- „Kup, mamusiu, mi tamtego,
Mercedesa czerwonego”.
Mama jednak się nie zgadza,
Samochodzik mu odradza.
A Staś ciągle się upiera,
Już z policzka łzę wyciera.
 mnie nic nie wskórasz złością -„„„„„„„„„„„„„„„

- Mama mówi mu z czułością,
Pomóż zrobić mi zakupy,
Bo nie będzie dzisiaj zupy.
Gdy autobus nam odjedzie,
To będziemy w wielkiej biedzie!”
Staś, choć mama go strofuje,
Wciąż cierpliwość jej testuje.
Dzięki fochom, które stroi,               
Chce postawić tu na swoim.
Mama próbę swą ponawia,
Do rozsądku mu przemawia:
„-Szlochaj dalej, trudna rada,
Chociaż wcale nie wypada.
Samochodu ci nie kupię!”
Na to Staś ze złości tupie.               
Mama mocno rozzłoszczona,
Z zakupami już spóźniona,
Chociaż serce u niej miękkie,
Bierze syna już za rękę.
„Dość mam, Stasiu, tego sporu,
Więc nie stawiaj mi oporu.
Nie dolewaj oliwy do ognia.
Twoje dąsy i tak znoszę co dnia.
Nie przesadzaj z humorami,
Pomóż mamie z zakupami!”.

● Rozmowa na temat treści wiersza. Pytania:
– Czy chłopiec właściwie zachowywał się w sklepie?
– Co świadczyło o jego złym zachowaniu? (płacz, tupanie, upieranie się)
3. „Jak należy zachowywać się w sklepie?” – rozmowa.
Dziecko podają propozycje, w jaki sposób należy zachowywać się w sklepie, a rodzic uzupełnia wypowiedzi 
dziecka.
4. Czy należy chwalić się nowymi rzeczami? – swobodne wypowiedzi dziecka.
Zwracamy uwagę, że niektóre dzieci bardzo lubią przechwalać się nowym ubraniem, nowymi zabawkami, 



nowym wyposażeniem w pokoju. Dziecko zastanawiają się i próbują ustalić, dlaczego niektórzy lubią, aby inni 
ich wciąż podziwiali.

ADY DOBRE RADY:
Będąc w galerii handlowej, pamiętaj:
●  Nie oddalaj się od rodziców, bo możesz zgubić się w tłumie albo między półkami w sklepie.
● Stojąc na schodach ruchomych, bądź ostrożny, aby nie upaść, kiedy dojedziesz do celu.
● Korzystając ze schodów ruchomych, ustaw się po prawej stronie, lewa strona schodów służy tym,
którzy chcą przemieścić się szybciej.
● Pamiętaj o umyciu rąk w toalecie nie tylko wtedy, gdy z niej korzystałeś, ale również po zabawie
w sali zabaw, przed jedzeniem.
● Jeśli zostajesz sam w sali zabaw, nigdzie się nie oddalaj, czekaj na rodziców.
● Wchodząc do sklepu, kieruj się zasadą, że pierwszeństwo mają osoby wychodzące. Stosowanie tej               
zasady nie powoduje kolizji.
Nigdy nie należy:
● biegać po galerii handlowej, to nie jest miejsce do biegania.

Miłego dnia, pozdrawiam.
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