
Na początek dzisiejszych zabaw:

Gimnastyka z Kubusiem

Czy Wy kochani wiecie, jakie zawody istnieją na świecie.
Jedne są ważne, drugie ważniejsze,
a my poznamy te najpopularniejsze.
Rodzic pokazuje obrazki przedstawiające osoby wykonujące różne zawody i prosi dziecko o :
- wymienienie ich nazw,
- podział nazw na sylaby,
- tworzy nazwy w rodzaju przeciwnym do tego, który znajduje się na obrazku:
np. "Jak nazywa pani, która roznosi listy?", "Jak nazywa się pan, który uczy dzieci?" itd. 

Gdzie co kupimy? - zabawa dydaktyczna. 
Rodzic wskazuje zdjęcie i mówi: "To jest sklep (nazwa). Tu sprzedaje się?
Dziecko podaję nazwę asortymentu danego sklepu (np. buty, zabawki, jedzenie, itp.).
W razie problemów, Rodzic podpowiada pierwszą sylabę nazwy lub podaje pełną nazwę.

https://kubus.pl/cwicz/kubus-aerobik/


Wspólnie pomyślcie nad innymi rodzajami sklepów, które znacie, a których zabrakło na zdjęciu.
Zadaniem dziecka jest podanie nazwy sprzedawanych w nich towarów. 

Sklep- zabawa tematyczna.

Porozmawiajcie o tym, kto pracuje w sklepie. Czym się dokładnie zajmuje. Jakie są atrybuty 
sprzedawcy.

Zorganizujcie zabawę w "Sklep".
Przygotujcie asortyment dla sklepu branżowego (buty- obuwniczy, plastikowe pokarmy - spożywczy, 
ubrania- odzieżowy, kosmetyki - drogeria, itp).

Wyprodukujcie pieniądze- niezbędny element każdej sklepowej transakcji.
Monety wykonajcie z nakrętek po napojach (napiszcie na nich nominały: (1,2,5)
a banknoty z pociętych kartek (napiszcie na nich nominały (10, 20, 50).

Nie bawcie się z wykorzystaniem prawdziwych pieniędzy. 
Zwróćcie uwagę dziecka na to, że pieniądze nie służą do zabawy ze względu na to, że są bardzo 
wartościowe, a poza tym nie powinny być używane do zabawy ze względów higienicznych (są 
siedliskiem wielu bakterii).

Gdy już wszystko będzie przygotowane, rozpocznijcie zabawę od tego, że rodzic wciela się w rolę 
sprzedawcy a dziecko klienta.
Pamiętajcie o używaniu zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, poproszę, dziękuje, do widzenia.

Następnie zamieńcie się rolami. 

A na koniec proponujemy zabawę poruszankę z piosenką
Rodzic prosi, aby dziecko tańczyło swobodnie do piosenki. 
Na pauzę, dziecko zatrzymuje się i słucha, jaki zawód ma pokazywać „na niby” (np.: Jesteś kierowcą; 
Jesteś malarzem itp.

Zawody

źródło: http://boberkowy-world.blogspot.com/search?updated-max=2020-05-18T20:21:00%2B02:00&max-
results=7&start=7&by-date=false

https://youtu.be/u_2RTNZvFrc

