
    KRĄG TEMATYCZNY: Tajemnice komputerów i robotów 

 

                                                                   Scenariusz zajęć 

                                                       Czwartek 16.04.2020 

                            Temat 148: Zabawy i gry komputerowe. 

Cel główny:   

Dostrzeganie pozytywnych skutków rozwoju techniki, kształcenie umiejętności 

wypowiadania się na podany temat – opowiadanie o własnych zainteresowaniach związanych 

z nowymi technologiami. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• naśladuje ruchy i gesty  

• chętnie uczestniczy  zabawach ruchowych  

• umiejętnie wypowiada się na zadany temat  

• potrafi poradzić sobie z przegraną   

• ćwiczy spostrzegawczość 

• wyraża ekspresję twórczą podczas zajęć technicznych  

• ćwiczy pamięć i koncentrację uwagi   

• rozwija wyobraźnię, słuchając opowiadania wizualizacyjnego  

• rozwija sprawność motoryczną   

 Metody nauczania 

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, piosenka, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, zdjęcia 

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

•  burza mózgów, drama 

Przebieg zajęć 

 Pajęcza sieć – zabawa sprawnościowa z elementami pełzania. P.P.I.5                                                                

Rodzic prosi, aby dziecko na chwilę usiadło swobodnie i zamknęło oczy. Na początku 

w myślach wybiera swoją ulubioną postać z bajki czy kreskówki i wyobraża sobie, że jest ona 

uwięziona w pajęczej sieci. Następnie rodzic pyta, jaką postać dziecko chciałoby uratować. 

Małe ilustracje wybranych przez dzieci postaci przyczepia spinaczem na „sieci” (wcześniej 

zaczepiona i rozciągnięta między krzesełkami włóczka). Na sieci umieszcza także kilka 

pająków. Dziecko „zamienia się” w superbohatera i próbuje przedostać się przez pajęczą sieć, 

aby uratować swoją postać. Czołga się pod siecią, szuka swojej postaci, odczepia obrazek 

swojej postaci i wydostaje się z sieci. Dziecko musi uważać, aby nie strącić żadnego pająka 

siedzącego na włóczce. Strącenie pająka, oznacza że trzeba się wycofać i zacząć od początku 

,ponieważ jego postać nie zostanie uratowana.                                                                                

Pomoce - Ilustracje ulubionych postaci z bajek lub filmów dzieci. 



Wyścigi robotów – zabawa ruchowa z elementem współzawodnictwa.P.P.III.7                                    

Rodzic prosi, aby dziecko poćwiczyło poruszanie się jak robot. W rytmie na dwa stawia duże 

kroki do przodu, udając robota. Następnie otrzymuje papierowy lub plastikowy (w zależności 

od predyspozycji ) talerzyk oraz piłeczkę. Ustawia się na linii startu. Na sygnał rodzica 

rozpoczyna marsz, trzymając talerzyk z piłeczką, krokiem robota musi dojść do 

wyznaczonego przez rodzica miejsca i wrócić. Zabawę można powtórzyć kilku krotnie. Jeśli 

piłka spadnie, dziecko rozpoczyna drogę od początku. 

Zabawy ruchowe z Pipi i Scooby - Odcinek 3 

 

Co to jest robot? – zabawa dydaktyczna, burza mózgów. P.P.VI.2                                                  

Rodzic przedstawia dziecku „robota” Można zbudować wspólnie z dzieckiem z przedmiotów 

o różnych kształtach (do jego budowy można wykorzystać puste pudełka, np. po butach, 

owijając je folią aluminiową, głowę można wykonać z opakowania po serkach, ręce 

z trójkątów wyciętych z papierowego talerzyka). „Robot” wita się  (rodzic, udaje robota, 

zmienia głos i sylabizuje słowa). Następnie dziecko naśladują mowę „robota” i przedstawia 

się. Rodzic kładzie „robota” na środku i prosi, aby dziecko wybrało dla niego imię. Zadaje 

pytanie: Co to jest robot? Czy spotykamy go w sklepie, na ulicy, czy widzimy tylko w telewizji 

i internecie?. Dziecko może wymyślać, do czego może służyć oraz w czym może pomóc. 

Pomoc - robot do druku 

 Znajdź pary – ćwiczenie pamięci. P.P.IV.2                                                                                          

Rodzic przygotowuje kilka podwójnych obrazków, np. zwierzęta. Można wydrukować i dać 

dziecku do wycięcia. Dziecko gra samo, z rodzicem/ami lub rodzeństwem. Wygrywa ten, kto 

odkryje najwięcej par, lub jeśli dziecko gra samo to ile odkryje par w wyznaczonym czasie. 

Następnie dziecko rysuje takiego samego robota jak przedstawiony na karcie pracy oraz 

odszukują pary takich samych robotów. 

Gra pamięciowa- zwierzęta memory.   Karta pracy str.5 

 Sesja – zabawa z elementami dramaterapii P.P.IV.1                                                                           

Rodzic włącza muzykę, a dziecko swobodnie poruszają się w jej rytm. Kiedy muzyka cichnie, 

dziecko przyjmują pozycję przedstawioną na ilustracji, którą pokazuje rodzic (nie muszą być 

to obrazy przedstawiające realne postacie, sytuacje), np. rysunek baletnicy, latający 

w chmurach Ikar 

Pomoce Karta pracy z 14.04.20 realne – nierealne 

https://www.youtube.com/embed/TgBhPVMcR7c?feature=oembed


 Nasze roboty – zajęcia techniczno-plastyczne.P.P.IV.11                                                                                 

Potrzebne materiały, opis i wykonanie w karcie pracy – praca plastyczna 

Labirynt – ćwiczenie kształtujące zmysły słuchu i dotyku. P.P.IV.2                                                  

Rodzic prosi, aby dziecko zamknęło na chwilę oczy i wyobraziło sobie, że znajduje się 

w labiryncie i próbuje znaleźć wyjście, chodząc po krętych korytarzach. Następnie, 

wykorzystując różne materiały, np. koce, maty, poduchy, klocki, pufy, zabawki układa tor 

przeszkód, który będzie labiryntem. Zadaniem dziecka będzie przejście „labiryntu” 

z zasłoniętymi oczami. Dziecko przechodząc przez labirynt będzie miało nawigatora – rodzic, 

rodzeństwo który będzie wskazywał drogę. Osoba nawigująca powinna używać zwrotów: idź 

do przodu, skręć w lewo/prawo, przed tobą jest poducha, musisz w nią wejść.  

Zabawy dowolne 

                             https://sieciaki.pl/ 

Witryna stworzona przez Fundację Dzieci Niczyje. Na stronie dzieci poznają wirtualne 

postacie-Sieciaki, które przez zabawę uczą je bezpiecznie korzystać z Internetu. 

                            http://ciufcia.pl/ 

Zawarte rozwojowe zabawy dla dzieci w wieku 2-6 lat; to pociąg do edukacji od 

najmłodszych lat. 

                              http://kiddoland.pl/ 

Serwis dla przedszkolaków i rodziców. Na stronie dzieci znajdą mnóstwo edukacyjnych, 

bezpiecznych gier i zabaw z różnych dziedzin życia. Przedstawione gry prezentują wysoki 

walor edukacyjny i opierają się na zasadzie EDUTAINMENT – czyli uczą poprzez zabawę, 

dziecko miło spędza czas bawiąc się i jednocześnie zdobywa wiedzę. Kiddoland został 

podzielony na 6 kategorii: gry edukacyjne wprowadzające w świat literek; gry i zabawy 

matematyczne; nauka, m.in. kolorów, kształtów, położenia, przeciwności; gry przekazujące 

informacje z otaczającego świata, jak np. anatomia człowieka, nauka znaków drogowych; gry 

kreatywne, konstrukcyjne, puzzle; zabawy ćwiczące pamięć, cierpliwość oraz 

spostrzegawczość. 

 

 

https://sieciaki.pl/
http://ciufcia.pl/
http://kiddoland.pl/

