
              KRĄG TEMATYCZNY: Tajemnice komputerów i robotów 

 

                                                                   Scenariusz zajęć 

                                                Wtorek 14.04.2020 

                                                     Temat 145: Mapa aktywności. 

Cel główny:   

Rozróżnianie czynności, aktywności, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, od tych, 

które szkodzą. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• samodzielnie wypowiada się na określony temat  

•  chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych oraz gimnastycznych   

•  poprawnie sylabizuje wyrazy  

•  określa aktywności, które dobrze wpływają na nasz organizm  

•  potrafi określić negatywny wpływ długotrwałego oglądania telewizji na organizm  

• wykonuje pracę plastyczną  

•  kształtuje motorykę małą   

•  wymienia aktywne i bierne sposoby spędzania czasu  

•  rozróżnia strony: prawa, lewa 

 Metody nauczania: 

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, piosenka, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, zdjęcia 

• czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka,  

Przebieg zajęć 

Zaczarowane drzewa – ćwiczenie tułowia. P.P.I.5                                                                                                        

Dziecko stoi w rozkroku, ręce trzyma luźno wzdłuż ciała. Na początku powoli wykonują 

skłony raz w lewo, raz w prawo. Na sygnał rodzica przyspiesza. 

Robię to, co… – zabawa ruchowa z elementami pantomimy. P.P.I.5                                                                       

Dziecko w rytm  klaśnięć biega swobodnie. Rodzic co jakiś czas przestaje klaskać  dając 

hasło: Robię to, co mama! – wtedy dziecko wykonują czynność, którą wykonuje jego mama 

np. w domu, albo czynność, która kojarzy mu się z mamą. Zmieniamy członków rodziny, np. 

Robię to, co tata! (brat, siostra, dziadek, babcia). 

 

 

 



Zabawy ruchowe dla dzieci - odcinek 1 

 

 Domowe dźwięki – zabawa dźwiękonaśladowcza.P.P.IV.2                                                                                    

Rodzic przedstawia dziecku urządzenia domowe. Dziecko nazywa je, opisuje i mówi, do 

czego one służą. Następnie rodzic prosi, aby dziecko kolejno odtworzyło odgłosy, jakie 

wydają przedmioty ze zdjęć.  

Pomoce w pliku – Urządzenia domowe. 

Mówię jak robot – zabawa dźwiękonaśladowcza. P.P.IV.4                                                                         

Rodzic prosi dziecko o przedstawienie się imieniem i nazwiskiem, naśladując robota. 

Następnie pokazuje dziecku ilustracje z przedmiotami rozpoczynającymi się tą samą głoską 

np. zegar – zebra, żaba – żarówka, słońce – słoń. Dziecko głośno wypowiadają słowa 

i próbują podać przykłady par wyrazów rozpoczynających się tą samą głoską.  

Pomoce w pliku- Ta sama głoska. 

 Mapa aktywności – zabawa dydaktyczna, klasyfikacja aktywności na korzystne 

i niekorzystne dla naszego organizmu P.P.IV.2 

Rodzic prosi aby dziecko usiadło na dywanie i zadaje mu pytania: Jak Ci minął weekend                

–co i z kim robiłeś? W jakim humorze dziś jesteś? Następnie prezentujemy obrazki 

przedstawiające różne czynności, które dzieci mogą wykonywać z rodziną, np. spacerującą 

rodzinę, rodzinę wspólnie grającą w piłkę, jeżdżącą na rowerze, sprzątającą, oglądającą 

telewizję, układającą puzzle, klocki oraz przedstawiające dziecko z telefonem/ tabletem 

w ręku, dziecko z książką, malujące, grające na komputerze. Prosi, aby wypowiedział się, co 

najczęściej robi w czasie wolnym. Taki obrazek przyklejamy na biały brystol z napisem: Czas 

wolny. W ten sposób tworzymy wspólną mapę czasu wolnego grupy.  Rodzic wiesza mapę 

aktywności w widocznym miejscu. Następnie wraz z dziećmi analizuje, które czynności 

wykonywane przez dzieci korzystnie wpływają na ich zdrowie i organizm, a które nie.  może 

przykleić uśmiechnięte emotikony przy czynnościach, które są korzystne dla zdrowia, można 

spędzać czas z rodziną.  Na karcie pracy oraz łączą ze sobą ilustracje, których nazwy 

zaczynają się tą samą głoską. Na koniec dokonują samooceny. Środki dydaktyczne: Karty 

pracy str.3 

https://www.youtube.com/embed/m2WsGrvCx_w?feature=oembed


Lepsze od telewizji – zabawa pantomimiczna.P.PVI.2                                                                                                  

Dziecko za pomocą gestu lub ruchu ciała przedstawia  pomysły, co jego zdaniem jest lepsze 

od oglądania telewizji. Zadaniem rodzica/ców lub rodzeństwa jest odgadnięcie pokazywanej 

czynności. 

Dziecięce Przeboje - Idziemy Do ZOO / Polskie ... - YouTube 

 

 Mój czas z rodziną – zajęcia plastyczne, przetwarzanie zdobytej wiedzy. P.P I.9                            

Rodzic prosi, aby dziecko narysowało, jak lubi spędzać czas z rodziną. Dziecko wspólnie 

z rodzicem analizują prace.  

 Lubię – zabawa w niedokończone zdania.P.P.IV.2                                                                       

Rodzic przedstawia dziecku mapę czasu wolnego, którą tworzyli wcześniej. Dziecko 

przygląda się jej jeszcze raz uważnie. Jego zadaniem jest dokończenie zdań, np. Lubię być 

w domu, bo…, Lubię, gdy mama…, Z tatą lubię…, Gdy jestem sam, to… 

Tak jak ja – zabawa ruchowa, orientacyjno-przestrzenna. P.P.I.5 ; IV.14                                                      

Rodzic prosi, aby dziecko stanęło naprzeciwko niego i odtwarzało jego ruchy, uwzględniając 

strony lewą i prawą. Prowadzący robi krok w prawo i mówi: W prawo krok!. Dzieci robią 

krok w prawo, uwzględniając, że dla nauczyciela prawa jest w drugą stronę.  

Zabawy dowolne  

 Mieszanie kolorów - eksperyment pokazuje, w jaki sposób, mieszając podstawowe kolory, możemy 

stworzyć inne. Potrzebne będą: naczynia (np. słoiki), woda, oliwa i barwniki do żywności (można 

wykorzystać farby). Wlewamy wodę tak, by zajmowała ½ naczynia. Następnie zabarwiamy ją. 

Pozostałą przestrzeń uzupełniamy oliwą i dodajemy drugi kolor. Słoiczki zakręcamy. Przy potrząsaniu 

kolory się mieszają, potem wracają na swoje miejsce. Proste, prawda? 

https://youtu.be/-BF4JYWfCGo  

 

https://youtu.be/-BF4JYWfCGo
https://www.youtube.com/embed/rXz-hKkUvoM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/-BF4JYWfCGo?feature=oembed


                                  

 

 

 

 

 

              


