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Konspekt  

 

Temat: Czego używa fryzjer w swojej pracy? – obserwacja czynna przyborów i 
przyrządów fryzjerskich. 
 

Cele: 

a) Poznawczy: 

 
1. Wzbogacenie słownictwa o słowa: pelerynka fryzjerska, grzebień, 

szczotka, wałki termiczne, suszarka, lokówka, prostownica do włosów, 

nożyczki fryzjerskie, klipsy. 

 

b) Kształcący: 
 

1. Posługiwanie się nożyczkami. 

 

b) Wychowawczy: 
 

1. Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności podczas poslugiwania 

się nożyczkami i innymi urządzeniami fryzjerskimi. 

2. Kształtownaie szacunku dla pracy innych. 
 

Metody: 

a) Podające: pokaz, opis, objaśnienia 
b) Poszukujące: rozmowa, obserwacja czynna, samodzielnych doświadczeń 

c) Ekspresywne: żywego słowa 

d) Praktyczne: zadań zamkniętych, ćwiczeń 

 

Formy pracy: 

1. Indywidualna 

2. Zbiorowa 

 

Środki dydaktyczne: 

 

1. Przybory fryzjerskie w kuferku: grzebień do strzyżenia, ze szpikulcem, wałki 

metalowe, pelerynka fryzjerska, spryskiwacz, nożyczki fryzjerskie, 

degażówki, klipsy, spinki, gumki. 

2. Przyrządy fryzjerskie: lokówka, prostownica, suszarka, walki termiczne 
3. Główka fryzjerka 

4. Książki fryzjerskie 

5. Karta pracy „Fryzura”, nożyczki, klej, włóczka 

6. Płyta z muzyką relaksacyjną 

7. Wiersz P. F. Nalepy „Fryzjer” 

8. Obrazki o tematyce fryzjerskiej i napis: FRYZJER 
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Przebieg aktywności dzieci i nauczyciela 
Uzasadnienie poczynań 

nauczyciela 

  

Dzieci siadają na krzesełkach przed tablicą. Rozmowa 

z dziećmi na temat „ Kim zostanę, gdy dorosnę?”. 

 

- Kim chcesz zostać, gdy dorośniesz, kiedy będziesz 

duży? Dlaczego? 
- Co trzeba zrobić, żeby wykonywać ten zawód? 

 

- Dzisiaj poznamy pewien zawód. Jaki? Odpowiedź 

znajdziecie w tym pudeleczku. 

 
Nauczyciel włącza płytę z muzyką relaksacyjną. 

Podaje pierwszemu dziecku, następnie dzieci podają je 

sobie po kolei. Zaglądają do pudelka nic nie mówiąc. 

Dzieci mają się zastanowić do kogo mogą należec te 

przybory.  
 

- Co znajduje się w pudełku? 

- Do kogo należą te przybory? 

 

Przyczepienie na tablicy wyrazu: FRYZJER oraz 
obrazków związanych z pracą fryzjera. Omowienie 

obrazków. 

 

Omówienie wiersza P. F. Nalepy „Fryzjer” 

 
Długie, krótkie, loki, fale 

Strzyże lub farbuje trwale. 

Modeluje, czesze, goli. 

Robi wszystko – co kto woli. 

Jeśli przy tym ma fantazję, 
To bez względu na okazję 

Może zrobić na twej głowie 

To, co talent mu podpowie. 

Kiedy fryzjer wlosy tnie, 

Grzebień plynnie naprzód mknie. 
Nożycami, wprawnym ruchem 

Ścina z przodu i zauchem. 

Z tego też fryzjerzy słyną,  

Że rozprawią się z czupryną. 
 

Rozmowa w oparciu o wiersz: 

 

- O kim mówi wiersz? 

- Czy ktoś z was był już u fryzjera? 
- Po co chodzimy do fryzjera? 

- Czego używa fryzjer w swojej pracy? 

- Jak myślicie, czy praca fryzjera jest ciężka, męcząca? 

 

 
 

 

Wprowadzenie do 

tematu zajęć.  

 
 

Stworzenie atmosfery 

zaciekawienia 

 

 
 

Wyciszenie dzieci 

Obserwowanie 

zachowań dzieci 

 
 

Odkrycie problemu 

 

 
Poznanie pracy fryzjera 

 

 

 

 
 

Wdrażanie do 

uważnego słuchania 

tekstu literackiego 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Doskonalenie operacji 
umysłowych : analizy i 

syntezy 

 

Wyjasnienie znaczenia 

pracy fryzjera 
Kształtowanie szacunku 

dla pracy innych 
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Nauczyciel stawia na środku dywany kuferek. 

 

- Jak myślicie co może być w kuferku? 

 
Nazywanie, oglądanie, dotykanie różnych przyborów 

fryzjerskich z kuferka. 

 

Oglądanie, sprawdzanie jak działają przyrządy 

fryzjerskie.  
 

 

Wykonanie pracy plastycznej „Fryzura”. Każde 

dziecko dostaję wydrukowaną twarz na kartce papieru. 

Zadaniem dzieci jest stworzyć fryzurę, dokleićwlosy z 
brązowej lub białej włóczki. Dzieci wycinają wlóczkę 

nożyczkami. 

 

Kazde dziecko siada na dywanie ze swoją pracą. 
Oglądanie i rozmowa na temat prac. 

 

 

 

 
 

 

 

Wzbogacenie słownika 

dzieci 

 

 
Nawiązanie do tematu 

zajeć poprzez 

przeniesienie treści na 

inną płaszczyzne 

wyobrażeniową  
 

 

 

Rozwijanie małej 

motoryki. Sprawdzenie 
wiedzy w praktyce 

 

 

Ocena wytworów dzieci 
 

                                        

 

     

 

 

 

                                                                


