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3,4,5,6 – latki

Tajemnice komputerów i robotów

Cele:

• poznanie różnych sprzętów elektronicznych wykorzystywanych w nauce i  pracy:  laptop,

komputer, tablet, robot itp.;

• wyrażanie  swojego  rozumienia   świata,  zjawisk  i  rzeczy  znajdujących  się  w  pobliskim

otoczeniu;

• odróżnianie elementów świata rzeczywistego od elementów świata fikcyjnego;

• rozróżnianie czynności, aktywności, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, od tych,

które szkodzą;

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych;

• wdrożenie  do  poprawnego  posługiwania  się  zwrotami  dotyczącymi  stosunków

wielkościowych: większy, mniejszy, dłuższy, krótszy, wyższy, niższy;

1. Mówię i robię jak robot – zabawa dźwiękonaśladowcza  – dziecko naśladuje mowę i ruchy

robota wymawiając swoje imię, nazwisko, ulubiony kolor, ulubioną zabawkę oraz naśladuje ruchy

robota: porusza ręką, nogą, głową jak robot itp.

2.  Pogadanka  z  dzieckiem na  temat  sprzętów  elektronicznych,  znajdujących  się  w  domu

(telewizor,  laptop,  tablet,  telefon  itp.). Wskazanie  dzieciom,  że  świat  przedstawiony  w  tv

bądź w grze komputerowej jest fikcyjny. A także pokazać, że duża ilość czasu spędzonego przed

ekranem jest szkodliwa.

3. Zagadki – Tadeusz Baranowski – zachęcamy do rozwiązywania zagadek 

Włącz go, a wnet ci pokaże

Bajki, filmy, mnóstwo zdarzeń.

Taka jego jest robota –

Bawić cię... gdy masz pilota.

(telewizor)

Papierowa, pełna wieści,

Których setki w sobie mieści.

Ma też wersję w internecie.
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O czym mowa? O...

(gazecie)

Dziś powszechne urządzenia,

Kiedyś nie do pomyślenia

Żeby ludzie z wielkiej dali,

Przez coś z sobą rozmawiali.

(telefon)

Gra piosenki, czasem gada,

Czasem bajki opowiada.

Możesz słuchać, gdy ma rację,

Lub po prostu zmienić stację.

(radio)

Gdy to, co masz w komputerze,

Chcesz zobaczyć na papierze,

Ona chętnie ci pomoże,

Czarno-biało lub w kolorze.

(drukarka)

4. Mój kolega komputer – słuchanie wiersza Stanisława Karaszewskiego.

Mój kolega komputer

Mam komputer supernowy

Z monitorem kolorowym,

Klawiaturą, stacją dysków

I malutką, zwinną myszką!

Mój komputer, mój komputer,

On jest super, super, super!

On najlepszym jest kolegą,

Nie potrzeba mi innego!

Och! Ach! Och! Ach!

To najlepszy kumpel w grach!
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Nagle! – rety! Co się dzieje!

W komputerze coś szaleje,

Wirus groźny niesłychanie

Pożarł program, połknął pamięć!

Wirus popsuł mi komputer,

Już komputer nie jest super!

Ale za to mam dobrego,

Mam kolegę prawdziwego!

Och! Ach! Och! Ach!

To najlepszy kumpel w grach!

Źródło: http://przedszkolowo.pl/strefa-nauczyciela/wiersze,moj-kolega-komputer,49 (dostęp 27 września 2018 r.)

Rozmowa na  temat  treści  wiersza:  O  czym  był  wiersz?  Kto  opowiada  w  wierszu  o  swoim

komputerze?  Jak  wyglądał  komputer  chłopca?  Co  jest  potrzebne,  aby  korzystać  z  komputera?

Czym  był  dla  chłopca  komputer?  Dlaczego  nazwał  go  najlepszym  kolegą?  Co  się  stało,  gdy

komputer  się  zepsuł?  Czy  komputer  może  zastąpić  prawdziwego  kolegę?  Lepiej  mieć

superkomputer, czy prawdziwego przyjaciela?. 

Karty pracy

Udostępniono z: 

https://www.google.com/search?

q=karty+pracy+rytmy+figury+geometryczne&tbm=isch&ved=2ahUKEwjCgLqmoOXoAhWxzaYKHcpmA_8Q2-

cCegQIABAA&oq=karty+pracy+rytmy+figury+geometryczne&gs_lcp=CgNpbWcQA1D5oQNYmb4DYLfGA2gAcAB4AIABeYg

BtgSSAQM0LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=xEaUXsKOCbGbmwXKzY34Dw&bih=568&biw=1242&

rlz=1C1GCEA_enPL827PL827#imgrc=VEqhL2A9YRH1SM 

https://www.google.com/search?

q=karta+pracy+przedszkole+matematyka&tbm=isch&ved=2ahUKEwiM5fiIouXoAhUMa5oKHX5YDTQQ2-

cCegQIABAA&oq=+karta+pracy+przedszkole&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAg

gAMgIIADICCAAyAggAUOouWOouYOJIaABwAHgAgAFciAFckgEBMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=

n0iUXsyZCIzW6QT-sLWgAw&bih=568&biw=1242&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827#imgrc=xEO9N-gnQ7vT6M 
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3 latki -  Nazwij, połącz i pokoloruj figury geometryczne
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4 latki - Nazwij, połącz i pokoloruj obrazek z figur geometrycznych
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5-6 latki – nazwij figury geometryczne i dokończ rytmy
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5-6 latki – pokoloruj według rytmu oraz sprawdź, która gąsienica jest najdłuższa, najkrótsza

lub które są takie same.
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3,4,5,6 latki  - Pokoloruj
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