
Wycieczka do Salonu Fryzjerskiego 



Co dziś nowego?

Siedząc rano w sali nasza Pani, 
powiedziała nam, że dziś 
wybierzemy się do salonu 
fryzjerskiego. 
Nasza grupa była bardzo 
podekscytowana. 
Zanim wyszliśmy wszyscy 
razem, Pani musiała sprawdzić 
obecność i wpisać nasze 
nazwiska na listę wycieczki”



Pytania dla Przedszkolaka nr 1.

Co to jest salon fryzjerski i kto w nim pracuje?



Bardzo dobrze 

Salon fryzjerski to miejsce w którym 
można zmienić fryzurę, a Fryzjerka to 
osoba, która pielęgnuje, modeluje, 
strzyże włosy klientom. 



……już po chwili

Po sprawdzeniu obecności i wypełnieniu listy wycieczki jesteśmy gotowi 
zejść do szatni i uszykować się do wyjścia.



Pytanie do Przedszkolaka nr 2 

Co należy założyć gdy wychodzimy na 
wycieczki piesze z Paniami?

Wybierz prawidłową odpowiedź

A. misia 

B. kamizelkę odblaskowa

C. słuchawki 



Bardzo dobrze 

Prawidłowa odpowiedź to:

Odpowiedź B



Poznajemy Panią Fryzjerkę 

Po długiej wędrówce w końcu dotarliśmy na miejsce. W salonie było 
kilka osób którym powiedzieliśmy „Dzień Dobry”, tak jak nasze Panie 
nas uczą, po czym usiedliśmy na kanapie czekając na Panią Fryzjerkę. 



…..oto i Pani Dorota 

Pani Dorota okazała się być Fryzjerką, pokazała nam cały salon między 
innymi : 

• Fotele do mycia (na których siadają klienci i mają tam myte głowy)



…..oto i Pani Dorota 

• Krzesła fryzjerskie (na których klienci mają robione piękne fryzury)



Zadanie dla Przedszkolaka

Pani Dorota pokazała nam jeszcze akcesoria 

Wymień 3 nazwy akcesoriów Fryzjerki 



Bardzo dobrze 

3 akcesoria Fryzjerki to :

• nożyczki 

• suszarka 

• grzebień



Niespodzianka

Mieliśmy ogromne szczęścia bo Pani Fryzjerka zrobiła nam 
niespodziankę i pokazała jak się strzyże włosy u panów. 

Okazało się to bardzo skomplikowane. 



Pożegnanie 

Na pożegnanie Pani Dorota zrobiła sobie z nami zdjęcie, dała nam na 
pamiątkę kolorowanki i cukierki. My jako Super Grupa „Wiewiórek” 
podziękowaliśmy. Wychodząc i machając powiedzieliśmy do widzenia. 



Podziękowania 

Kochane Wiewióreczki, 

Dziękuje Wam za udaną wycieczkę do salonu fryzjerskiego. 
Jestem z Was bardzo dumna, że tak pilnie się w domach uczycie i 
dlatego w przedszkolu czeka na Was kolorowanka, którą możecie 
zobaczyć na następnym slajdzie.

Pozdrawiam 

Pani Martyna 



Kolorowanka


