
Czwartek 15.04.2021 

Krąg tematyczny: Jak mądrze korzystać z technologii? 

                 Temat zajęć: W świecie gier komputerowych 

 

1. Elektronika  zdominowała współczesny świat,  towarzysząc  nam  przez  

cały czas w codziennym życiu. Zaprezentowane na obrazkach przedmioty , 

mają swoje odpowiedniki  w dawnych urządzeniach. Porównaj je.
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2. Przeczytaj  głośno nazwy urządzeń,  a następnie zaznacz :  

     - samogłoski  -  kolorem czerwonym   

      - spółgłoski    - kolorem  niebieskim 

3. Zabawy przy muzyce    Roboty  

Dziecko – „robot „  leży na plecach . Na hasło:  Roboty wstają ! – dziecko 

podnosi się i zaczyna się poruszać , naśladując ruchy robotów ( sztywne 

poruszanie kończynami i całym ciałem).  Dziecko – robot, dostosowuje 

swoje zachowanie do muzyki. Gdy muzyka jest cicha – roboty poruszają 

się powoli, gdy głośna-szybko. ( muzyka dowolna)  

 Zabawa z piosenką  Śpiewające Brzdące - Przegoń wirusa  

          https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

4. Kiedy dziecko może sięgnąć po gry komputerowe?  

Uważa się,  że na to są gotowe dopiero dzieci sześcioletnie, lub  

siedmioletnie.  

Gry komputerowe są  dostępne na płytach CD/DVD, na stronach 

internetowych, konsolach czy w telefonach komórkowych i smart 

fonach.      

Gry można podzielić na osiem kategorii: 

- symulacyjne ( np. lot samolotem, jazda samochodem), 

- strategiczne ( np. dowodzenie wojskiem, zarządzanie kapitałem), 

- zręcznościowe (np. strzelanie do celu w rytm muzyki), 

- przygodowe (np. kierowanie bohaterem, rozwiązywanie zagadek) 

- fabularne (np.  tworzenie fikcyjnej rzeczywistości, science fiction) 

- logiczne ( np. szachy, brydż czy pasjans), 

- edukacyjne (służą poszerzeniu wiedzy),  

- sportowe (symulują rozgrywki sportowe, np. w piłce nożnej, boksie,    

golfie, koszykówce, hokeju na lodzie,  wyścigach samochodowych, 

rowerowych  itd …).  

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4


Jeśli gry są odpowiednio dobrane do wieku i możliwości dziecka, mogą 

być dla dziecka doskonałym źródłem nauki i rozrywki.  

Jeśli nie – mogą być powodem wielu chorób min.  wycofaniem, 

zaburzeniem relacji społecznych  i agresji. 

To czy gra może być dla dziecka bezpieczną zabawą i rozrywką – 

zależy od wiedzy i ich zaangażowania  ich rodziców. 

5.  Figurowe sudoku – gra dydaktyczna ( ćw. KP str. 9) 

Popatrz uważnie na kazdą układankę i dorysuj brakujące figury  

w każdym rzędzie i w każdej kolumnie tak,  żeby się nie powtarzały. 

 

Zapisz ile figur jest w pierwszej tabeli. 

 

Ile razem jest kwadratów i kół razem w pierwszej układance? 

Oblicz dowolnym sposobem z pomocą rodziców, starszego 

rodzeństwa. 

6. Dorysuj na dole tyle kół, ile jest trójkątów. Policz,  ile jest razem 

wszystkich figur?  

 

      1                 2                3                4                 5               6                 7                8 



        

7.  Narysuj w układance koła, kwadraty i trójkąty tak, żeby się nie 

powtarzały w żadnej kolumnie, ani w rzędzie. 

 

 

Zapisz ile poszczególnych figur jest w tabeli ? 

 

 

8.  Zagadka  łamigłówka  

Może dlatego, by lepiej polować, 

może nie umie się zdecydować, 

nieustająco swój kolor zmienia, 

by być podobnym do otoczenia.  ( ? )  

Aby odgadnąć,  co zawiera rozwiązanie zagadki,  otwórz karty pracy 

na stronie  8  i pokoloruj pola według kodu. 

Jeśli potrafisz – napisz nazwę  zwierzęcia, które ukryte jest w obrazku. 



 

 

 

9. Propozycje dodatkowe 

 



Poznajemy liczbę  16 

Policz ile jest czerwonych koralików. Pokoloruj szcześc koralików na 

żółto. Policz ile jest razem czerwonych i żółtych koralików. Wklej 

właściwy zapis. KP str. 90. 

Narysuj po śladzie rakietę . Policz ile jest gwiazd wokół rakiety 

 i dorysuj tyle, żeby ich było razem 16. 

 

 



Piątek 16. 04. 2021 r 

Krąg tematyczny: Jak mądrze korzystać z technologii? 

                 Temat zajęć: Tworzymy własne programy 

telewizyjne 

 

1.  Dzień dobry.  Na pytanie – jaki jest twój ulubiony program 

telewizyjny? Często  słyszałam – program przyrodniczy.  A mówili 

 o tym zarówno dorośli,  jak i dzieci. Przyznaję, też lubię czasami 

usłyszeć ….  

I o tym właśnie,  śpiewają dzieciaki takie jak wy – posłuchajcie  

                 https://www.youtube.com/watch?v=-BUOhWf14Qo 

Mówimy trawa … i przed oczami widzimy dużą łąkę ze wszystkimi 

ukrytymi tam żyjątkami.  

2. Rozwiąż krzyżówkę i odkryj mieszkańca łąki. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-BUOhWf14Qo


3. Z podanych sylab utwórz wyrazy. Połącz wg kolorów i przeczytaj. 

 

 

Zastanów się i powiedz (lub napisz),  które z tych wyrazów 

przyporządkujesz do nazwy łąka.  

 

4. Policz wszystkie mrówki. Ile ich jest?. Otocz pętlami mrówki, które 

idą w prawo. Ile mrówek idzie w lewo a ile w prawo?  

 

                          

 

5. Policz mrówki. Dorysuj trzeciej mrówce listek a siódmej źdźbło 

trawy. 

 

 



6. Narysuj po śladzie i pokoloruj lupę po lewej stronie na żółto, a po 

prawej na zielono. Policz i napisz,  ile  mrówek czarnych i brązowych 

widać przez każdą lupę. Narysuj czerwoną kropkę przy lupie, przez 

którą widać więcej mrówek.  

 

 

                   (Ćwiczenie nr 1, 2, 3 w kartach pracy.  Strona 16) 

7. Ćwiczenia gimnastyczne z krzesłem 

1. Chwytamy za poręcz krzesła i zginamy nogę do tyłu. Najpierw jedną                 

potem   drugą  - ( naprzemiennie – kilka razy) 

2.Stoimy na lewej nodze – prawą unosimy w bok. Rozciągamy – 1,2,3, 

    Zmiana nogi – lewa unosimy w bok. Rozciągamy- 1,2,3, 

 3. Przysiady- trzymamy się poręczy krzesła i robimy przysiady -1, 2, 3  

Powtarzamy ćwiczenia. 

-Siadamy na krześle i poruszamy ramionami – jak wróbelek – 1,2, 3, 4, 

-Wstajemy z krzesła i biegamy dookoła jak najszybciej  - 1 okrążenie,    

2,3… 

-Zmiana – w przeciwną stroną Jedno okrążenie, 2, 3, 



 Pajacyki 

-  Podskakujemy w górę unosząc i opuszczając ręce  - 1, 2, 3, 4. 

-  Łapiemy się za lewą nogę i podskakujemy na prawej – 1,2,3,4, 

 - Łapiemy się za prawą nogę i podskakujemy na lewej – 1,2,3,4, 

 Wiatr 

 Stajemy w lekkim rozkroku, ręce unosimy do góry i pochylamy  

  je raz w prawo, raz w lewo w rytm wierszyka 

  „Kółka małe, kółka duże. Głowa prosto – ręce w górze 

  Ręce w prawo , ręce w lewo.  

  Tak się chwieje wielkie drzewo 

   szuuu, szuuu, szuu, szuu „  ( powtarzamy 2 x) 

8. Poznajemy wielką i małą literę  Ż ż  (zajęcia dodatkowe) 

 

     KP str. 82 

9. Dla zainteresowanych dzieci film przyrodniczy pt „Opowiem ci 

mamo, co robią żaby” 

Cz. I : https://www.youtube.com/watch?v=fUeTJb0CqQs 

Cz II :  https://www.youtube.com/watch?v=aopKuxr4G-o 

10. Praca plastyczna na temat „Film rysunkowy o małej żabce.”   

 (Pomoce: nożyczki, klej, kolorowe kredki, papier) Pamiętacie jak 

niektórzy z was robili to w przedszkolu?  

https://www.youtube.com/watch?v=fUeTJb0CqQs
https://www.youtube.com/watch?v=aopKuxr4G-o


Składamy  kartkę z bloku na cztery części. Przecinamy kartki. 
 Na jednej z nich rysujemy żabkę, wymyślając jednocześnie  fragment 
opowiadania (mama, tata, lub starsze rodzeństwo, może zapisać tę 
historię na odwrocie). 
 
 Następnie na pozostałych kartkach rysujemy dalszą przygodę żabki. 
Po wykonaniu obrazków, układamy poszczególne kartki w ten sposób, 
żeby stykały się krótszymi bokami i sklejamy je. Tak powstaje taśma 
filmowa. Kolejny etap - to składanie „taśmy”  w harmonijkę.  
I tym sposobem mamy książeczkę. 
Na koniec – dziecko opowiada  treść historii przedstawionej na 
obrazkach. 
 
11. W podobny sposób można zrobić film o tematyce, która dziecko 
najbardziej interesuje.  
Na okładce takiej złożonej książeczki ( filmu) w prawym górnym rogu  
można narysować kod (logo) informujący o czym będzie dany film np.  

Program przyrodniczy  

Program muzyczny        Program kulinarny   

Program motoryzacyjny  Program informacyjny  

Program rozrywkowy  Pogodynka   

  

12. Na koniec przypomnienie – z komputera, telewizji, tabletu, Tik 

Toka,  smartfona,  iPada,  laptopa – korzystamy tylko za zgodą i pod   

opieką rodziców ( opiekunów).  

                                          Miłej pracy i zabawy   



 


