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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 30 marca 2020 roku - PONIEDZIAŁEK
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły.

Nr.
Lekcji
wg.

planu

Edukacja
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania

Witaj, panie bocianie
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Wróbelki – zabawa naśladowcza.
Rodzic „ zamienia ''dziecko we „wróbelka”. Domem – gniazdem małego
ptaszka jest wyznaczony fragment dywanu, który opuszcza po 
usłyszeniu wcześniej ustalonego sygnału dźwiękowego, np. 1 
klaśnięcia.”Wróbelek”skacze obunóż, macha ułożonymi blisko tułowia 
rękami jak skrzydełkami i mówi: ćwir, ćwir. Od czasu do czasu może 
przysiadać i stukać palcami w podłogę - „ziemię”, jakby zbierało 
okruszki. Po usłyszeniu 2 klaśnięć „wróbelek” wraca do gniazda. Na 
zakończenie zabawy rodzic przemienia ptaszka w dziecko.

2. Przyloty – prezentacja ptaków, które wiosną wracają z południa.
Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat zmian zachodzących w 
przyrodzie (zmiany temperatury, dłuższe dni, zmiany zachowania 
zwierząt, powrót niektórych gatunków ptaków z południa, z ciepłych 
krajów).
Rodzic pyta:
Czy znasz jakieś ptaki, które odlatują na zimę w cieplejsze miejsca?
Jeśli dziecko nie wymieni żadnej nazwy, rodzic  pokazuje ilustracje 
bociana, szpaka, kukułki oraz jaskółki i je nazywa.
Jeśli dziecko wymieni  nazwy ptaków, jego zadaniem jest rozpoznanie i 
nazwanie poszczególnych gatunków.
Następnie dziecko opisuje wygląd ptaków i zastanawia się , dlaczego te 
ptaki muszą odlatywać od nas na zimę.
Dziecko koloruje sylwety ptaków w zeszycie „Rysowanki”.
*Chętne dzieci  mogą na mapie świata odnaleźć Polskę oraz Afrykę i 
pokazać drogę, jaką przebywają ptaki kiedy odlatują od nas na zimę, a 

Ilustracje: bocian, szpak, kukułka, 
jaskółka
https://www.youtube.com/watch?
v=nZ8DJa4Oc8w 
https://www.youtube.com/watch?
v=iHok0MPv0qk 
https://www.youtube.com/watch?
v=3yvUEt-PrpI 
https://www.youtube.com/watch?
v=CbU3xzIyKTo 
Rysowanki str. 28-29 (4-latki)str.29 
(młodsze przedszkolaki)
kredki
*globus, mapa świata
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powracają wiosną.

3. Przygody ptaków – konstruowanie gry planszowej.
Na kartonie należy narysować drogę z kwadratowych pól, miejsce 
startu i metę.
 Dziecko koloruje pola na powtarzające się sekwencje pięciu kolorów: 
czerwony, żółty, jasnoniebieski, pomarańczowy, jasnozielony. 
Dziecko rysuje czarną kredką  na poszczególnych polach kropki:
na żółtym – 2, na niebieskim – 3, na pomarańczowym – 4, na zielonym 
– 5. Czerwone pola pozostają bez kropek.
Rodzic daje dziecku małe rysunki ptaków: 2 bociany, 3 skowronki, 4 
czyżyki, 5 jaskółek.
Dziecko koloruje ptaki i przykleja w dowolnych miejscach na planszy.
Gra jest już gotowa. Oto reguły gry:
Dziecko rzuca kostką i porusza się o tyle pól, ile wskazuje kostka. Jeśli 
stanie na polu z kropkami , liczy kropki i szuka na planszy ptaków, 
których jest tyle samo, co kropek. Jeśli poda poprawną nazwę ptaka, 
zostaje na tym polu, jeśli nie – wraca na poprzednie miejsce. Jeśli stanie
na czerwonym polu, musi podskoczyć pięć razy na jednej nodze.
Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety.
Proponuję, by dziecko grało z rodzicem bądź rodzeństwem.

4.Czy to ptak, czy to ssak? - zabawa dydaktyczna.
Przed dzieckiem leżą ilustracje: wróbla, bociana, kury, jaskółki, kota, 
psa, konia.
Rodzic prosi o wybranie tylko ilustracji ptaków. Rodzic pyta, po czym 
dziecko rozpoznało ptaki,co mają wspólnego: wróbel, bocian, kura i 
jaskółka. Rodzic może podpowiedzieć, że chodzi o: skrzydła, dzioby, 
pióra i o to, że wykluwają się z jajek.
Rodzic mówi, że druga grupa zwierząt to są ssaki , a ich wspólna cecha 
ukryta jest w nazwie. Te zwierzęta są ssakami, bo po urodzeniu ssą 
mleko matki. Wyglądają różnie, ale wszystkie ssą mleko. Jak myślisz, czy
człowiek też jest ssakiem?

5. Wiosenna pobudka – opowieść ruchowa przy muzyce.
Rodzic rozkłada niewielki kocyk na dywanie. Kocyk to „gniazdo”, w 
którym zamieszkała ptasia rodzina, np. słowiki.
Przy muzyce kieruje zabawą, snując opowieść o poranku w gnieździe:
Pierwsze budzą się skowronki, potem jaskółki i czyżyki, ostatnie słowiki, 
ponieważ śpiewały całą noc przy księżycu i jeszcze są bardzo śpiące. 
Najpierw budzą się śpiące pisklęta. Potem ich rodzice, ale nie wylatują 
od razu na polowanie. Powoli się przeciągają, najpierw prawe skrzydło, 

duży karton (wielkość A3), klej, 
pionki, kostka do gry, rysunki ptaków
(może na małych kartkach narysować 
rodzic)

fotografie przedstawicieli ptaków i 
ssaków z najbliższego otoczenia

utwór Poranek E.Griega
https://www.youtube.com/watch?
v=ECG26fw1i_c 
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Język angielski

potem lewe, prawa nóżka, lewa nóżka. Czyszczą skrzydła, każde pióro 
po kolei. Wylatują z gniazd dla rozprostowania skrzydeł, krążą wokół 
swoich gniazd i po całym lesie. Łowią owady dla dzieci na śniadanie. 
Który ptak złowi coś do jedzenia, wraca do swojego gniazda nakarmić 
młode. 

6.Lubię zwierzęta
Does Play Box's cat live on the savannah?
No, the cat lives in the garden.
Does the tiger live on the savannah?
Yes,it does.
Zadanie polega na umieszczeniu naklejek przedstawiających zwierzęta 
na odpowiednich rysunkach.

Playbook str.54

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.


