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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 01 kwietnia 2020 roku - poniedziałek 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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I. Radosne ptaki na wiosnę 
1.” Jaki to ptak”- dzieci wymieniają nazwy ptaków, które znają. 
Dzielimy ptaki na ptaki , które powracają na wiosnę do naszego kraju: żuraw, bocian, jaskółka, łabędź,  
https://www.youtube.com/watch?v=hBrWJCFugRU – witamy bociana, 
- ptaki , które pozostały na zimę: wróbel,sikorka, dzika kaczka,wrona, dziki gołąb, 
- ptaki, które u nas zimowały, a wiosną musiały odlecieć do innego kraju: gil, jemiołuszka, 
2.O jakim ptaku mówię? : 
- Nazywają go doktorem,bo wie, które drzewo chore.  (dzięcioł), 
- Wiosną słyszysz jej kukanie. je gąsienice na śniadanie. (kukułka), 
- Powrócił do nasz dalekiej strony,ma długie nogi i dziób czerwony. (bocian) 
- Mówimy o nich,że spać nie dają. Gdy w letnie noce,pięknie śpiewają. (słowik). 
3.”Ptaki budowniczowie gniazd” - pogadanka i filmy: 
 

Budowa gniazd:  https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM 

 
Budowa gniazda przez jaskółkę: https://www.youtube.com/watch?v=r2YkWM5JR7s 
  
Bocian – jego gniazdo jest zbudowane na solidnej podstawie. Bociany wybierają miejsce na budowanie 
gniazda bardzo wysoko, na dachach stodół, gałęziach drzew, słupach elektrycznych. Często w budowaniu 
gniazd pomagają im ludzie, tworząc specjalne platformy i zachęcając w ten sposób bociany do założenia 
gniazda. Do budowania swojego gniazda bociany używają wszystkiego, co znajdą: gałęzi drzew, suchej 
trawy, słomy, ale mogą to być też szmatki, folie, sznurki, papier. 
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Jaskółki lepią swoje gniazda z błota i gliny. Mieszaninę łączą z trawą i słomą, cienkimi patyczkami. Ich 
gniazdo wygląda jak kulka, do której wchodzi się od góry. Spotkać je możemy ukryte pod dachami, wewnątrz 
pomieszczeń gospodarskich, pod mostem. 
 
Dzięcioł nie buduje gniazda, szuka na gniazdko odpowiedniej dziupli, żeby była bezpieczna i wygodna dla piskląt. 
 
Skowronek buduje swoje gniazdko na ziemi, wśród traw, zboża, w bruździe. Jego gniazdko jest z trawy. 
A gdzie ma swoje gniazdo nasz znajomy wróbel? Można powiedzieć, że mieszka, gdzie się da! Po sąsiedzku 
z bocianem lub jaskółką w ich gnieździe, w budkach lęgowych, wśród gałęzi drzew, w szczelinach 
muru, dziuplach, wśród zielonego bluszczu, wszędzie tam, gdzie będzie mógł uwić sobie gniazdko z patyczków, 
siana, piórek i z tego, co znajdzie: szmatek i papieru. 
 
4.Zabawa ruchowa- „Ptaki do gniazd”. Dzieci szukają sobie gniazda np. poduszka, na sygnał rodzica : Ptaki do 

lasy, dzieci naśladują ptaki , poruszając rękoma jak skrzydłami. Ptaki do gniazd: zajmują wybrane przez siebie 

gniazdo. 
5.”Tyle gniazd, ile piskląt ” - do zabawy możemy wykorzystać klocki lub liczmany to będą pisklaki, talerze lub 

koszyczki jako gniazdo. 
I wersja: Rozkładamy na podłodze 5 gniazda , dziecko  do każdego gniazda wkłada pisklęta – mówimy : Jest 

tyle gniazd ile piskląt.( 5 gniazda, 5 pisklaków), 
II wersja: Rozkładamy na podłodze 5 gniazd, do jednego gniazda dziecko wkłada 2 pisklaki, mówimy,że 2 to 

liczba parzysta, do dwóch gniazd włożymy 4 pisklaki…, czynność powtarzamy do 5 gniazd . Dzieci liczą 

dwójkami(dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć) -przypominamy dzieciom,że to są liczby parzyste. 
Zabawę kontynuujemy – Wybieramy pisklęta  i sadzamy je do przygotowanych gniazd:  Liczymy pisklęta i 

mówimy, np. jest 8 piskląt w 4 gniazdach ( dziecko próbuje to rozłożyć). 
 II Kogo obudziła wiosna 
1. Zaproszenie na wiosenny koncert. Wiersz do przeczytania przez rodzica: 
 
Koncert 
Przy stawie, na zielonej łące, 
miał raz się odbyć żabi koncert. 
Na starych wierzbach rosochatych 
porozklejano wnet plakaty, 
że na swój występ proszą żaby – 
wystarczy tylko bilet nabyć. 
Przybył więc wkrótce kret z rodziną, 
zaskroniec zwinny też przypłynął, 
i kos przyleciał, bardzo ciekaw, 
bo na ten koncert długo czekał. 
Przywlókł się ślimak, a z nim liszka, 
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nawet leniwa kaczka przyszła. 
I przyfrunęły dwa bociany, 
Więc koncert został odwołany. 
 
Rozmowa na temat wiersz: 
- Dlaczego nie odbył się żabi koncert? 
- Jakie zwierzęta chciały posłuchać żabiego koncertu? 
2. Wysłuchanie piosenki pt.: „Wiosna, wiosenka” 
 
�ohttps://www.yutube.com/watch?v=YzMADXJp_Tk 
 
3. Zagadki o zwierzętach: 
 
Jest to żarłok i śpioch wspaniały. 
Je trzy miesiące. Śpi trzy kwartały. 
Górale mówią, że to artysta. 
Nikt tak – ze strachu – jak on nie śwista. (świstak) 
 
Kiedy ciepła wiosna stopi śnieg i lód, 
on budzi się ze snu i pyta o miód.    (niedźwiedź) 
 
We dnie siedzi w norze, 
bo go ktoś rozpoznać może... 
Czarną maską kryje oczy, 
na wyprawy ruszy w nocy.          �(borsuk) 
 
Budzi się kolczasty zwierzaczek, 
zimą spał w leśnej norze, 
teraz drepcze po borze. �          (jeż) 
 
Wiosną radzi kuma kumie, 
ledwo zbudzą się ze snu. 
– Nad jezioro, rzekę, strumień 
śpieszmy kumy, ile tchu! �       (żaba) 
 

 
4. Rozmowa o innych zwierzętach, które ożywiają się w czasie wiosny 
Pierwsze promienie słońca ogrzewają ule. Pszczoły robią wtedy swoje pierwsze obloty. Niestety, 
jeśli zerwie się silny wiatr lub zrobi się zimno, to wiele pszczół nie wróci już do swojego ula. Również 



w domach, gdzie jest ciepło, ożywiają się muchy, które skryły się w ramach okien, szparach na strychu. 
 
5.Utrwalenia obrazu graficznego liter – dobieranie małej litery do wielkiej. Układanie imion z liter. 
 

 

 

 

 
 
Nauczanie zdalne wprowadzono czasowo w okresie zawieszenia zajęć w związku z dynamicznie rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem (COVID-19)  
i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami, za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i 

opiekuńcze. 
 
 
 
 
 
 

 


