
    KRĄG TEMATYCZNY: Tajemnice komputerów i robotów 

 

                                                                   Scenariusz zajęć 

                                                Piątek  17.04.2020 

                                    Temat 149: Znamy miasteczko robotów. 

 

Cel główny:   

Wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim 

otoczeniu. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 16 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• naśladuje i odtwarza ruchy   

• poprawnie sylabizuje słowa     

• rozwija wyobraźnię i kreatywność    

• utrwala znajomość figur geometrycznych   

• porównuje przedmioty ze względu na wielkość    

• chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej  

• chętnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych  

• wykleja, używając figur geometrycznych   

• przelicza w zakresie 1–16  

• odnajduje brakujące elementy    

• słucha opowiadania i rozmawia o jego treści   

• odróżnia świat fikcyjny od świata rzeczywistego  

• eksperymentuje magnesem   

• rysuje ilustrację do opowiadania  

• bierze udział w zabawach muzycznych   

• kształtuje motorykę małą   

 Metody nauczania: 

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie, piosenka, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja,  

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

 

 

 

 



Przebieg zajęć 

 Być jak robot – zabawa naśladowcza, ruchowa.P.P.VI.1        

 Dziecko ustawia się w dowolnym miejscu pokoju. Przy akompaniamencie wybranej przez 

rodzica muzyki zaczyna poruszać się kanciastymi ruchami, naśladują poruszanie się robotów. 

Na pauzę w muzyce kłania się, zginając ciało w pół – w takiej pozycji pozostaje w bezruchu, 

aż do ponownego usłyszenia muzyki.  

Sprytne stopy – ćwiczenie sprawności stóp. P.P.I.5    

 Dziecko kładzie przed sobą chusteczkę. Na sygnał podnosi chusteczkę palcami stóp. 

Następnie to samo ćwiczenie wykonują drugą stopą. W drugiej części ćwiczenia dziecko 

przyjmuje siad prosty podparty. Chusteczka leży przy prawej stopie dziecka. Dziecko łapie ja 

palcami prawej stopy i przekłada za lewą nogę. To samo wykonują drugą stopą. 

Ruch to zdrowie! - ćwiczenia gimnastyczne P.P.I.5 

 

 

 Przywitanie robotów – zajęcia dydaktyczne.P.P.IV.7    

 Dziecko siedzi na dywanie ze swoim robotem. Rodzic prosi  dziecko, aby głosem zbliżonym 

do głosu robota, tzn. sylabizując, powiedziało, jak się nazywa, a następnie jak nazywa się jego 

robot. Następnie wyklaskuje najpierw swoje imię, a później imię robota.  

 W mieście robotów – wysłuchanie opowiadania i rozmowa na jego temat.P.P.IV.2    

                            Rodzic czyta dziecku opowiadanie:     

            W dalekiej krainie, za siedmioma górami, za ośmioma morzami znajdowało się miasto 

robotów.                                                                                                                                      

Miasto pełne było przeróżnych robotów, które żyły w nim już od bardzo dawna.                     

Wszystkie roboty, aby mogły prawidłowo i sprawnie poruszać się, potrzebowały smaru.                            

Roboty żyły w zgodzie, szanowały się i pomagały sobie w potrzebie. Nikomu niczego nie 

brakowało. Roboty potrafiły poradzić sobie z każdym problemem. Pewnego dnia ten ład 

został zburzony przez stworzenia nazywane przez roboty magnesami.                                   

Przyciągały one wszystko, co spotkały na swojej drodze, niszcząc przy tym miasto robotów. 

https://www.youtube.com/embed/CEyba0BvBUE?feature=oembed


Roboty były zrozpaczone, ale postanowiły, że same wszystko odbudują.                                         

Mimo smutku i żalu zorganizowały zebranie, na którym obmyśliły plan odbudowy krainy. 

Roboty zaplanowały wszystko od początku.                                                                           

Odbudowały pocztę, kino, aptekę, dworzec, sklepy i restauracje.                                                       

Na obrzeżach miasta roboty zbudowały swoje domki. Dzięki pracowitości i wytrwałości udało 

się im odbudować miasto. Zbudowały również centrum dowodzenia miastem, dzięki któremu 

mogły obserwować, czy nie zbliża się do niego zagrożenie, aby już nigdy więcej nie dopuścić 

do ataku Magnesów. Roboty postanowiły także wykonać osłonę antymagnesową, jednak nie 

wiedziały, który materiał nadawałby się do tego najlepiej. Testowały wszystko, dopóki nie 

odnalazły idealnego tworzywa, które uchroni je przed magnesami. Od tej pory roboty żyły 

w spokoju.  

                                                                                                                   Karolina Rozpędek 

Po wysłuchaniu opowiadania rodzic zadaje dziecku pytania: Jak poruszają się roboty?, Czego 

potrzebowały, aby ruszać się sprawniej? (można powtórzyć tutaj zabawę „Spacer robotów”), 

Czy historia mogła się naprawdę wydarzyć?, Czy istnieją na naszej planecie miasta 

robotów?, Jakie budynki znajdowały się w mieście po odbudowaniu go na nowo?.                  

Rodzic przypomina, że jest to ostatni dzień z robotami. Po zakończonych zajęciach mogą 

odłożyć je na półkę i później się nimi bawić. 

Przyciąganie, odpychanie – zabawa badawcza zainspirowana opowiadaniem.P.P.IV.13  

 Rodzic pyta, z jakiego materiału mogły być zbudowane roboty i ich miasto, skoro przyciągał 

je magnes, a z jakiego materiału powinna zostać wykonana tarcza antymagnesowa. Następnie 

daje dziecku magnesy i prosi, aby sprawdziły, jak magnes reaguje na różne materiały. 

Dziecko może przykładać magnes do czego chcą i sprawdzać reakcję – czy magnes przyciąga 

dany przedmiot, czy odpycha, czy w ogóle nie reaguje. Po przeprowadzeniu doświadczenia 

dziecko siada na dywanie i opowiadają o swoich spostrzeżeniach. Może również wykonać 

„notatki naukowe” w formie rysunków lub zapisu literowego w zależności od możliwości 

dziecka, np. na jednej kartce dziecko rysują/zapisują, co magnes przyciągnął, na drugiej – 

czego nie przyciągnął. Rodzic pomaga wysnuć wniosek: magnes przyciąga przedmioty 

wykonane z metalu, a zatem roboty i ich miasto były metalowe, a tarcza antymagnesowa 

może być zbudowana z plastiku, papieru czy drewna. 

 Poszukiwacze figur – zabawa ruchowa, utrwalenie graficznego obrazu figur 

geometrycznych.P.P.IV.12      

 Rodzic kolejno prezentuje wycięte z papieru kształty figur geometrycznych, a dziecko je 

nazywa. Następnie włącza ulubioną muzykę dziecka. W trakcje grania muzyki dziecko 

swobodnie biega po pokoju. Kiedy muzyka przestanie grać a rodzic podniesie jedną z figur, 

zadaniem dziecka jest odszukanie podobnego kształtu w przedmiotach znajdujących się 

w pokoju , np. prezentujemy kwadrat – dzieci pokazują pudełko, książki w tym kształcie.  

 

 

 

 



TANIEC ZYGZAK – Wygibasy z naszej klasy - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! 

 

 

 Duży, większy, największy – zabawa matematyczna, określanie wielkości.P.P.IV.11  

  Dziecko siada przy stoliku. Rodzic rozdaje dziecku wycięte z papieru różnej wielkości 

kółka. Zadaniem dziecka jest przyklejenie ich na kartkę – od najmniejszego do największego.   

POMOCE wycięte z kolorowego papieru kółka różnej wielkości                                     

Gazetowe zagadki – zabawa manualna. P.P.I.9     

 Rodzic rozdaje dzieciom fragmenty gazet.  Dziecko zgniata, kształtuje gazetę, tak aby 

przedstawiała jakiś przedmiot. Następnie określa, jakiego kształtu są rzeźby oraz co mogą 

przedstawiać.  

Karta pracy  str. 6–7,  

 Robot z krainy figur – zajęcia edukacyjne, techniczne. P.P.IV.11;IV.15 ;IV.12                                                          

Dziecko stawia przed sobą swojego robota. Przygląda się  uważnie i określa, z jakich figur 

geometrycznych jest zbudowany. Następnie z kolorowych papierów wycinają te figury, które 

dostrzega w swoim robocie, i na kartce A4 wykleja z wyciętych figur swojego robota. Po 

skończonej pracy  dziecko przelicza, z ilu figur składa się jego robot. Na koniec dziecko 

przelicza, z ilu figur składają się konkretne roboty przedstawione na karcie pracy, oraz 

uzupełni rysunki tak, aby roboty wyglądały tak samo. Jednego robota rysuje od podstaw 

samodzielnie. Dokonuje też samooceny pracy.  

Pomoce Figury geometryczne Karta Pracy str. 67,   

                                                                     

https://www.youtube.com/embed/xm93WFJ7bNs?feature=oembed


Kręta droga – zabawa ruchowa, ćwiczenie równowagi.P.P.I.5                                                    

Rodzic układa ze sznurka, włóczki krętą drogę w pokoju, w ogrodzie. Im droga bardziej kręta 

i urozmaicona (np. pod drzewami, pod zjeżdżalnią), tym więcej zabawy. Zadaniem dzieci jest 

iść śladem sznurka, włóczki. 

 

Zabawy dowolne 

                                        https://www.kolorowankionline.net/ 

Serwis z bogatym ze zbiorem darmowych kolorowanek, które można wydrukować. 

 

                      http://www.yummy.pl/gry-dla-dzieci/gry-dla-przedszkolakow.html 

To część serwisu YUMMY przeznaczona dla najmłodszej kategorii wiekowej dzieci. Zawarte 

w niej gry i zabawy dla dzieci podzielone zostały na dwie części (docelowo trzy), różniące się 

stopniem zaawansowania językowego. Każdy z poziomów dostępny jest w języku polskim, 

angielskim, niemieckim oraz francuskim. Gry dla dzieci pogrupowane zostały ze względu na 

ich temat bądź funkcjonalność na: gry matematyczne, gry poznawcze, gry muzyczne, gry 

twórcze, łączenie w pary, kuchnia, puzzle, ubieranki  oraz kolorowanki. 

 

https://www.kolorowankionline.net/
http://www.yummy.pl/gry-dla-dzieci/gry-dla-przedszkolakow.html

