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ZADANIE 1 

Pajęcza sieć – zabawa sprawnościowa z elementami pełzania.  

Rodzic  prosi, aby dziecko na chwilę zamknęło oczy. W myślach 

wybiera swoją ulubioną postać z bajki czy kreskówki i wyobraża 

sobie, że jest ona uwięziona w pajęczej sieci. Następnie dziecko 

opowiada kogo chciałoby uratować. Rodzic zaczepia  i rozciąga 

między krzesełkami i meblami  włóczkę. Na sieci umieszcza postać 

którą dziecko chce uratować a także kilka pająków (maskotki). 

Dziecko „zamienia się” w superbohatera i próbuje przedostać się 

przez pajęczą sieć, aby uratować swoją postać. Czołga się pod siecią, 

szuka swojej postaci i wydostaje się z sieci. Dzieci muszą uważać, aby 

nie strącić żadnego pająka(maskotki) siedzącego na włóczce.  



 

ZADANIE 2 

Co to jest robot? – zabawa dydaktyczna, burza mózgów.  

Pokazujemy dziecku ilustrację przedstawiającą  „robota”. „Robot” 

wita się z dzieckiem i informuje, że będzie gościł w jego domu przez 

kolejne dwa dni (rodzic, udaje robota, zmienia głos i sylabizuje 

słowa). Następnie dziecko naśladuje mowę „robota” i przedstawia  

się.  Prosimy, aby dziecko wybrało  dla niego imię. Zadajemy dziecku 

pytanie: Co to jest robot? Czy spotykamy go w sklepie, na ulicy, czy 

widzimy tylko w telewizji i internecie?.  Dzieci mogą wymyślać, do 

czego może służyć oraz w czym może pomóc. 



 

 

ZADANIE 3 

Znajdź pary – ćwiczenie pamięci. Dzieci rysują takiego samego  

robota jak przedstawiony na karcie pracy oraz odszukują pary takich 

samych robotów. 
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ZADANIE 4 

Nasze roboty – zajęcia techniczno-plastyczne. Pokazujemy  

dziecku figury geometryczne, tj. kwadrat, koło, trójkąt oraz prostokąt. 

Prosimy  aby je nazwało. Zadaniem dziecka jest wykonać robota z 

wyciętych z papieru figur geometrycznych ( figur można wyciąć 

wiele). Przykłady poniżej. 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzieciaki-w-akcji-pieciolatek-cz-4_%5bkarty_pracy%5d%5bpr_2018%5d/#p=5


                   

             

ZADANIE 5 

Uwolnić piłkę – ćwiczenie oddechowe. Dziecko układa z  

klocków lub innych dostępnych elementów labirynt. Następnie  

kładziemy  piłeczkę pingpongową (lub inną) na starcie. Zadaniem 

dziecka jest tak dmuchać w piłkę aby przejść  cały labirynt, aż do 

wyjścia.  



 


