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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 31 marca 2020 roku - WTOREK
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły.
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Edukacja
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania

Gniazda małe i duże. Co słychać w szpaczej budce?
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Ptaszki w gniazdach – zabawa orientacyjno – porządkowa. 
Dziecko jest „wróbelkiem”. Kiedy rodzic klaszcze w dłonie, wróbelek 
lata, a kiedy mówi: Ptaszki w gniazdach – wróbelek natychmiast  wraca 
na wyznaczone, bezpieczne miejsce. Sytuacje powtarzają się kilka razy.

2. Ptasie jaja – prezentacja różnych okazów ptasich jaj.
Dziecko widzi zdjęcia różnych ptaków: kury, przepiórki, gęsi, kaczki, 
strusia. Rodzic pokazuje każdy obrazek, nazywa ptaka, krótko opisuje 
wygląd i wskazuje, gdzie żyje dany ptak: w lesie czy w gospodarstwie 
domowym – na wsi. Następnie rodzic pokazuje naturalne okazy lub 
fotografie jaj i prosi ,by dziecko zgadło, które jajo pochodzi od którego 
ptaka. Po przyporządkowaniu jaj dziecko porównuje ich wielkość, 
barwę skorupek i ciężar (na oko).
* Rodzic może też rozbić jajo (wcześniej musi być wyparzone), by 
pokazać jak wygląda ono w środku i omówić jego budowę

3. W gnieździe skowronka – karta pracy.
Dziecko liczy jaja w gniazdach i łączy w pary gniazda, w których jest tyle 
samo jaj.

4. Czyje to mieszkanie? - rozmowa kierowana na temat różnorodności 
ptasich gniazd.
Dziecko ogląda ilustracje gniazd: bociana, jaskółki, szpaka (budka) i 
porównuje je.
Rodzic pyta:
- Po co ptaki budują gniazda?

Zdjęcia kury, przepiórki, gęsi, kaczki, 
strusia i okazy lub zdjęcia ich jaj
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- Przyjrzyj się gniazdu bociana i jaskółki – czym się różnią?
- Czy wiesz z czego są zrobione te dwa gniazda?
- Gdzie buduje gniazdo bocian, a gdzie jaskółka?
- Czy bocian mógłby zamieszkać w gnieździe jaskółki? Dlaczego?
- A teraz przyjrzyjcie się domkowi szpaka – czym rożni się od gniazda 
jaskółki i bociana?
- Kto zrobił tę budkę?

5. Kukułka – zwyczaje lęgowe kukułki, ćwiczenie aparatu 
artykulacyjnego.
Ciekawostki związane ze zwyczajami lęgowymi kukułki:
- podrzuca jaja do gniazd innych ptaków, których jaja mają podobne 
skorupki
-  młoda kukułka wypycha jaja gospodarza
- kukają tylko samce.
Rodzic mówi:  kuku, kuku  i prosi dziecko o powtórzenie. Rodzic wydaje 
polecenie:  Kukułka kuka dwa razy! Dziecko mówi: kuku, kuku. Później 
trzy razy itd.

6. Budka dla szpaka – układanie szpaczej budki.
Rodzic mówi ciekawostki na temat szpaka:
- zmienia kolor piór w zależności od pory roku
- ma silny, ostry dziób
- pięknie śpiewa, naśladuje głosy innych ptaków
- mieszka w gniazdach innych ptaków lub w budkach
- jest pod ochroną.
Dziecko ogląda zdjęcie budki dla ptaków. Rodzic zwraca uwagę na 
tworzywo – drewno oraz na kształt poszczególnych elementów:
trójkątny daszek, okrągłe wejście, prostokątna podłoga, kwadratowe 
ściny budki. Rodzic wyjmuje kartoniki w kształcie trójkąta, prostokąta, 
koła i kwadratu. Dziecko układa budkę dla szpaka na kartce. Rodzic 
pomaga, podziwia i dziecko przykleja ułożoną budkę do kartki. 

7. Wiosenna wycieczka – spacer do lasu lub ogrodu; aktywne 
obserwacje przyrodnicze.
Dziecko wypatruje ptaków oraz ptasich gniazd w koronach drzew. 
Wsłuchuje się w odgłosy przyrody, by usłyszeć jak najwięcej dźwięków 
oraz głosów różnych ptaków. Po powrocie dziecko dzieli się swoimi 
spostrzeżeniami, opowiada o tym, co widziało, słyszało, na co zwróciło 
uwagę.

zdjęcie budki dla ptaków
klej, karton, figury geometryczne do 
ułożenia budek (można użyć kart nr 
12 – obrazki z figur z teczki 
„Wycinanki - składanki” 

odgłosy ptaków (linki z poprzedniego 
dnia)



Język angielski 8.Lubię zwierzęta - lekcja3
I feel happy today, it's a sunny day.
Happy – wesoły 
I feel sad today. I'm not feeling well.
Sad – smutny
How do you feel today? - dziecko odpowiada:
I'm (happy).
Proszę o używanie symbolu uśmiechniętej buźki -  (HAPPY) I smutnej 
buźki - (SAD)
Powtórzenie piosenki – zachęcanie dziecka do śpiewania  oraz 
pokazywania treści utworu za pomocą gestów i dźwięków 

piosenka Look around, CD nagranie 
12

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.


