
Temat kompleksowy:  Tajemnice świata / 12 – 16.04.2021r./

Poniedziałek 12.04.2021r.

Cele:
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
- rozwijanie słownika czynnego
- doskonalenie narządów mowy

–
1. „Robotek” – słuchanie wiersza Joanny Papuzińskiej.

Blacha, gwoździe, drut, śrubokręt i młotek.
Co to będzie?
Mały robot, Robotek.
Dla kogo?
No, nie dla mnie,
Ja go dam naszej mamie.
Robotek co dzień o świcie
Nastawi dla wszystkich wodę na mycie,
Do sklepu zbiegnie na dół
I zakupy zrobi do obiadu.
Pozdejmuje kożuchy z mleka,
Szczypiorek drobno posieka,
Wyprasuje fartuszki,
Guzik przyszyje do bluzki.
Ugotuje, pozmywa, sprzątnie, zrobi pranie,
A mama będzie leżeć na tapczanie
I książki czytać.
Albo nas pytać:
„A może byśmy poszli do kina kochani?”.

Rozmowa na temat wiersza: Kto jest bohaterem wiersza? Jakie prace domowe będzie wykonywał 
Robotek?

2. Ćwiczenia artykulacyjne - „Mowa robotów”

Dziecko powtarza za rodzicem grupy sylab: żu, że, żo, ża, ży, żi;    sza, szo, sze, szy, szu, szi;  cza, 
czo, cze, czy, czu, czi.

Zachęcanie dziecka do wymyślania swoich sylab.

3. Zabawa ruchowa „Psujący się robot”. 

Dziecko chodzi po pokoju i naśladuje ruchy sprawnego robota, a po chwili robota, który zaczyna 
się psuć: wydaje odgłosy skrzypienia, coraz wolniej się porusza, aż wreszcie zatrzymuje się lub 
siada na podłodze w jakiejś ciekawej pozycji oraz robi smutną minę. Rodzic naprawia zepsutego 
robota, komentując to, co robi (np. wymienia baterie, wciska guziczek, oliwi tryby, czyści, podnosi 
robota na nogi itp.). Gdy robot jest naprawiony, ponownie zaczyna zabawnie chodzić.

Rozmowa o robotach – do czego mogą służyć, jak mogą wyglądać. Poszukajcie ciekawych 
informacji na ten temat w internecie.

4. Mój Robotek –  praca plastyczno – techniczna



Praca może być wykonana dowolną techniką. Może być przestrzenna lub płaska. Proponuję 
wykorzystać kartonowe pudełka, rolki po papierze toaletowym, butelki plastykowe. Do prac 
płaskich można wykorzystać różne figury geometryczne lub narysować.

5. „Wynalazki wokół nas” 
Wysłuchaj piosenki o wynalazkach, zapamiętaj jakie występowały w niej wynalazki.

https://www.youtube.com/watch?v=9hPjDzkchnA /piosenka Wynalazki/

 Rozmowa na temat treści piosenki:
– Jakie wynalazki występowały w piosence? Do czego one służą? Jak można inaczej nazwać 

wynalazek?
– Poszukaj z rodzicem wynalazków w Twoim domu. 

6. Praca w KP3.25 – łączenie przedmiotu z jego cieniem, rozwijanie percepcji wzrokowej.
Połącz każdą parę linią w odpowiednim kolorze. Opowiedz, do czego służą przedstawione
przedmioty i co to jest wynalazek. W drugim zadaniu dokończ rytm nalepkami /5-latki/

KP2 s.14 łączenie magnesu z przedmiotami, które przyciąga /4-latki/

Powodzenia Dzieciaki!

Czekam na zdjęcia z realizacji powyższych zagadnień !

Do dzieła!

Przykłady prac plastycznych „Robotek”

https://www.youtube.com/watch?v=9hPjDzkchnA
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