
Temat tygodnia  "Wiosenne porządki" 

Piatek 27.03.2020- Temat dnia: "Robotek"  

W dniu dzisiejszym proponujemy następujące zabawy: 

 Zabawa poranna ze śpiewem "Dzień dobry tato i mamo kochana..." - "Piosenka na 

dzień dobry" Miś i Margolcia https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno 

 Zabawy i ćwiczenia poranne zestaw I (do codziennego wykonywania w tym tygodniu- 

prosimy zajrzeć do środy 25) 

 Nawyki do kształtowania w domu- Czynności higieniczne- zwracam uwagę aby używać 

chusteczek higienicznych podczas zużyte chusteczki wyrzucam do kosza 

 Zabawa plastyczna- "Robotek"- mozaika geometryczna 

 Wczoraj proponowaliśmy wam zabawę w porządkowanie domu. Dziś mamy dla was 

propozycję zabawy plastycznej "Robotek" dzięki której rozwiniecie swoją kreatywność  

 wyobraźnię, poćwiczycie sprawność rączek oraz utrwalicie nazwy i wygląd figur 

geometrycznych. 

Przygotujecie wraz z rodzicami materiały plastyczne- kolorowe kartki, nożyczki, klej. 

Następnie wytnijcie z nich różnokolorowe figury geometryczne (koła, trójkąty, kwadraty, 

prostokąty itp.) 

Zabawę rozpocznijcie od rozmowy wprowadzającej. Przykładowe pytania: 

- Do czego służą roboty? 

- Jak wyglądają? 

- Jak się poruszają? 

-Jakie czynności mogą wykonywać, aby nam pomóc w domu? 

Następnie proponujemy dziecku zaprojektowanie robotów z wyciętej wcześniej mozaiki 

geometrycznej. Zwracajmy uwagę aby dziecko najpierw rozplanowało pracę na kartce 

papieru, dopiero potem przykleiło kompozycję. Zwracamy uwagę aby klej był naniesiony na 

całą powierzchnię papieru. Podczas zabawy utrwalajmy nazwy figur geometrycznych. 

Niech wasza wyobraźnia nie ma granic.  Poniżej znajdują się przykładowe pomysły jak może 

wyglądać Robotek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno


Jeżeli zabawa się wam spodoba, możecie wykonać kilka takich Robotków. Mama i tata niech 

również zrobią swoje. Niech powstanie np. Rodzina Robotków.  

Po skończeniu zabawy dokładnie posprzątajcie miejsce swojej pracy. Koniecznie 

opowiedzcie rodzicom o swoich Robotkach. Co lubią, jak się poruszają, jakie dźwięki 

wydają, jakie prace w domu najbardziej lubią wykonywać. Wymyślcie dla nich imiona oraz 

poproście aby rodzice zapisały je na dole/ górze pracy. Kartki chowamy do teczki. Po 

powrocie do przedszkola zapoznamy się z nimi i zrobimy z nich grupową wystawkę. 

 Jeżeli macie ochotę możecie pochwalić się już teraz swoimi pracami. Prosimy robić zdjęcia z 

etapów powstawania pracy plastycznej, jej końcowego efektu i wysyłać e-mailem na adres 

grupa.maczki@o2.pl.  

Pamiętajcie, że wy też możecie być takimi małymi "Robotkami"- które będę pomagać 

swoim rodzicom. Podsumowaniem  dzisiejszych zajęć niech będą improwizacje taneczne do 

piosenki "Mama i tata, to nie są roboty, zwijaj rękawy bierz się do roboty!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w   

Dla chętnych strona  https://miastodzieci.pl/kolorowanki/robot-pilkarz/- znajdziecie tam wiele 

kolorowanek robotów, do drukowania i własnego kolorowania. 

 

                                                                  Życzymy przyjemnej  zabawy! 

Wychowawczynie: Anna Klim, Małgorzata Dębko 
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