Activităţi săptămâna 11-15 mai 2020
Tema: Roboții
Notă: Activităţile se desfăşoară în funcţie de disponibilitatea şi programul părinţilor.

ACTIVITĂȚI ZILNICE PENTRU MINTE ȘI CORP

Pune mâna pe inimă! Bate într-un anume ritm.
Observă răsăritul și apusul! Dacă ai reușit, nu uita,
lucrurile acestea se întâmplă zilnic!
La fel și noi trebuie să avem un program zilnic de somn,
masă, mișcare și învățare.
Noi nu suntem roboți!!!

TEME DE ÎNVĂȚARE
LUNI -„Expoziție virtuală cu roboți”

 Urmărește filmul AICI
 Desenează roboți, te poți
inspira AICI
 Desparte cuvinte în silabe /
vorbește ca un robot;
MARȚI - „Construim roboți”

Ți-ai făcut patul? Te-ai spălat pe mâini, pe față, pe dinți?

Îmbracă-te frumos!

Nu sta toată ziua în pijamale!

 Reactualizează cunoștințele
despre forme geometrice
AICI, corpuri geometrice
AICI
 Construiește un robot din materiale
reciclabile;
MIERCURI - „Sunt un roboțel”-cântec

Mănâncă sănătos și echilibrat! Masa se servește la masă!
Exercițiul de mișcare AICI
Rezolvă tema zilei! Cere ajutor și lucrează în echipă!
Servește prânzul și oferă-ți un moment de relaxare în
liniște în pat (fără telefon/ televizor!!!!)

 Ascultă AICI cântecul și învață-l
 Construiește roboți din piesele de joc pe care
le ai și/sau fotografiază construcțiile realizate
în jocurile virtuale Minecraft, Lego etc;
JOI - „Roboții din casă”

Păstrează ordine la jucării și în cameră! Ajută la treburile
casei!

Igiena de seară. Hainele trebuie împachetate și așezate
frumos.

 Identifică roboții din
casă, adică toate
obiectele care au buton
ON/OF, cablu ori
baterii;
 Măsoară roboții din casă cu palma/ metrul și
desenează-i, indicând lungimile;
VINERI - „Dansăm ca roboții”

O poveste pe zi sigur ne face mai isteți.
Povestește celorlalți ce ai făcut azi. Vorbește despre
reușitele și eșecurile tale!!!
Culcă-te la ora potrivită! Număratul oilor ar putea să ajute.
Noapte bună! Somn ușor! Vise plăcute!
Director: Prof. Ştica Cristina Manuela

 Învață să dansezi ca un robot, inspiră-te de
AICI
 Finalizează construirea robotului și roagă un
adult să te ajute să-l prezinți tuturor, într-un
filmuleț. Nu uita să-i dai și un nume!
Întocmit de: Prof. Kobau Maria
(în colaborare cu întregul colectiv de la Gr.1 PP, Orșova)

