
Zajęcia Rozwijające Komunikowanie się 

Klasa IV,V,VIA 

26.05.2020r. 2h. lekcyjne 

Temat: Ja jak konsument: Poznawanie i korzystanie z zakładów usługowych ,,U Fryzjera” 

Wzbogacanie słownictwa 

Rozwijanie spostrzegawczości podczas prac fryzjera oraz obserwacji wyposażenia zakładu. 

Ćwiczenia grafomotoryczne. 

 

 

Dzień dobry, witam serdecznie na naszych wspólnych zajęciach, na których to odwiedzimy 

zakład fryzjerski, dowiemy się na czym polega praca fryzjera. 

A oglądając filmy przyjrzymy się bliżej jego pracy 

Na początek zapraszam do obejrzenia filmu ,, Nasze Dzieci u fryzjera – maluszki” 

Oto link: https://www.youtube.com/watch?v=3ngOXbBQP60  

 

Odpowiedz na pytania 

Czy podobał się film? 

Na czym polega praca fryzjera? 

Co pani fryzjerka nałożyła na chłopca przed wykonaniem u niego fryzury? 

W co ciekawego wyposażony jest salon fryzjerski, w jakie przedmioty i do czego one 

służą? 

Czy chodzicie na wizytę do fryzjera? 

Czy taka wizyta to dla ciebie przyjemność? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ngOXbBQP60


Jak już odpowiedzieliście na moje pytania to teraz zapraszam na następny ciekawy film 

,,Nowa fryzura Wiktorii” 

https://www.youtube.com/watch?v=0nu30eeKp6g  

 

Odpowiedz na pytania 

 

Gdzie była dziewczynka? 

Jaka nowa fryzura powstała z jej włosów? 

Jak myślisz czy była zadowolona z nowej fryzury? 

Czym suszyła pani fryzjer włosy dziewczynki? 

Co użyła pani fryzjer do ścięcia włosów? 

Czym pani fryzjer rozczesywała włosy dziewczynki? 

A co pni fryzjer wykonała na samym początku żeby móc wykonać nową fryzurę u 

dziewczynki? 

 

Moi drodzy myślę, że udało się wam poprawnie odpowiedzieć na moje pytania? Nie mieliście 

problemów z udzieleniem odpowiedzi.  Było prosto, Super!!! 

 

Kochani, to teraz poniżej przedstawiam obrazek 

Przyjrzycie się dokładnie  

Co przedstawia obrazek? 

Czego potrzebuje fryzjer do wykonywania swojej pracy? 

https://www.youtube.com/watch?v=0nu30eeKp6g


 

 

Teraz jak już wiemy na czym polega praca fryzjera, co możemy się spodziewać będąc u niego 

z wizytą. To teraz pobawimy się w fryzjera 

Zobaczcie film i wykonajcie taką samą pracę w domu 

https://www.youtube.com/watch?v=x4zXKPuH0jk 

 

Czy udała się piękne loki!!!! Na pewno , Brawo 

https://www.youtube.com/watch?v=x4zXKPuH0jk


Posłuchajcie  na zakończenie naszych zajęć poproście rodziców, żeby w zeszycie napisali 

wam wyraz FRYZJER a wy spróbujcie odwzorować ten wyraz. 

Waszym zadaniem również w zeszycie jest napisanie literki W i literki Y, ja oczywiście 

załączam poniżej dwie karty z pisownią tych liter. 

Miłej pracy 

Powodzenia 

Pozdrawiam Anna Goleń 



 



 



 

 

 



 

 


