
Środa 02.12.2020

TEMAT: NOWOCZESNE ZAWODY

CELE OGÓLNE: 

-wprowadzenie litery R, r (pięciolatki); 

-doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;

-rozbudzanie zainteresowań światem techniki, robotyki.

Zabawy dowolne. Inicjowanie zabawy „w rodzinę”. Podział i przyjmowanie ról społecznych.

Powitanka:

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 14. 

1. „Kucharz” – zabawa naśladowcza. Prowadzacy pokazuje (naśladuje ruchem) i opowiada proces 

przygotowywaniai pieczenia ciast, mieszania składnikow, wypieku, krojenia itp., dzieci naśladują

wszystkie ruchy.

2. „Krzywe zwierciadło” – zabawa pantomimiczna. Stajemy w parach. Jedna osoba pokazuje jakąś emocję, 

drugia naśladuje jej przeciwieństwo. Poźniej następuje zamiana ról.

3. „Baletnica” – improwizacja ruchowa przy muzyce. Dzieci wykonują dowolne figury taneczne

przy muzyce.  

Słuchanie piosenki pt. "Zawody" 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc  

Kształtowanie codziennych nawykow higienicznych.

Poznanie zawodów przyszłości i zawodów, w ktorych używane są roboty. Prowadzący prosi dzieci o 

wymienienie nazw współczesnych zawodów oraz zawodów przyszłości, wskazanie zawodów, w których

używa się nowoczesnych urządzeń, maszyn, robotów. Dzieci swobodnie się wypowiadają. Prowadzący

koryguje, podpowiada, naprowadza. Na koniec  pyta dzieci, czy używają w domu jakichś robotów. 

„Jakie znamy roboty?” – dyskusja na temat robotów wykorzystywanych w rożnych dziedzinach i ich 

użyteczności. Prowadzący pyta dzieci, do czego mogą być potrzebne roboty, w czym mogą zastąpić

człowieka. Prezentuje zdjęcia rożnych robotow (Furby, odkurzacz samosprzątający, robot kuchenny,

komputer, robot pomagający na budowie itp.). Inicjuje dyskusję na temat możliwości zastąpienia

robotow przez ludzi w rożnych dziedzinach. Pyta: 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo
https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc


-Czy wszystkie zawody można zastąpić pracą robotów?; 

-W jakich czynnościach robot może zastąpić człowieka? (monotonne, powtarzające się, wymagające 

ogromnej szybkości działania, niebezpieczne).

 ROBOT DO ZABAWY I NAUKI

 KOMPUTER



 ROBOT SPRZĄTAJĄCY

 ROBOT KUCHENNY



 

ROBOT PRZEMYSŁOWY

 ROBOT PRZEMYSŁOWY W FABRYCE SAMOCHODÓW



 ROBOT MEDYCZNY

ROBOT LABORATORYJNY



 ROBOT UŻYWANY PRZEZ WOJSKO I POLICJĘ

DO ROZBRAJANIA ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH 

I PRZENOSZENIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

 

ROBOT BUDOWLANY 



 

ROBOT GÓRNICZY

ROBOT ASYSTENT

„Marsz robotów” – zabawa ruchowa. Dzieci chodzą tak, jak wskaże prowadzący: szybko, wolno, cicho,

głośno itd. Wykonują ruchy naprzemienne ramion i nóg. 

 

„Robotyczny język” – analiza słuchowa wyrazow, podział na sylaby. Prowadzący czyta dowolne zdanie.

Dzieci zapamiętują i dzielą na sylaby całe zdania. Prowadzący w razie potrzeby pomaga i przypomina 

poszczególne słowa. 



Pięciolatki – wprowadzenie litery R, r, 

-Prowadzący prosi o określenie, jaka jest pierwsza głoska słowa: robot. Następnie dzieci podają inne słowa 

rozpoczynające się tą głoską.

-„Gdzie w następujących słowach schowała się głoska r?” – prowadzący wymienia słowa, a dzieci określają,

na którym miejscu jest głoska r: rak, kra, tor ( na początku, w środku, na końcu).

-Pokaz litery R – wielkiej drukowanej, małej drukowanej, wielkiej pisanej i małej pisanej.

-Budowanie modelu wyrazu: robot (wyraz, sylaby, głoski, zaznaczenie spółgłosek kolorem niebieskim i 

samogłosek kolorem czerwonym).

Pokaz  prawidłowego sposobu i kierunku pisania litery R, r. Kreślenie palcem po śladzie w powietrzu i na 

stoliku litery. 

  



 
robot

ro bot

r o b o t

r o b o t



 „Robot przyszłości” – praca plastyczna techniką dowolną. 

Wyjście do ogrodu lub na podwórko. Doskonalenie samodzielności w zakresie ubierania się.

Zabawa plastyczna, wypełnianie konturu litery R rożnymi materiałami.

 „Stop, gdy słyszę r” – zabawa słuchowa, doskonalenie słuchu fonemowego. Dzieci chodzą po sali

jaki roboty. Prowadzący wymawia rożne słowa. Gdy dzieci usłyszą wyraz zawierający głoskę r, zatrzymują się.

 „Zaprogramowane roboty” – zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się po sali jak roboty wedługinstrukcji , np.

dwa kroki do przodu, dwa kroki w lewo, dwa kroki w tył. Jeśli dzieci mają problem

z poruszaniem się we właściwych kierunkach, prowadzacy staje przed nimi tyłem do grupy i służy jako 

model. Opcjonalnie zamiast instrukcji słownej można zastosować instrukcje obrazkowe, np. karteczki z 

liczbami i strzałkami w rożnych kierunkach. 

 



 

 



 




