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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 18 marca 2020 roku - ŚRODA
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

Czy to siostra,czy to brat kolorowy z nimi świat.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna  Ćwiczenia i zabawy utrwalające:
1. Zgadnij, kim oni są. Dziecko, pod nadzorem rodzica , wycina 
ilustracje – grupy osób, rodzina. Dziecko opisuje ilustrację , tworzy 
kilkuzdaniową wypowiedź na temat osób ze zdjęć i sytuacji , w jakich 
się znajdują. Snuje przypuszczenia o ich pokrewieństwie, emocjach, 
wykonywanych zawodach. Rodzic zwraca uwagę na używanie słów 
związanych z rodziną: brat, siostra, rodzeństwo, mama i tata, babcia, 
dziadek, rodzina. 
2. Marsz z przeszkodami. Rodzic rozkłada na podłodze zabawki, 
tworząc tor przeszkód np. samochody jeden za drugim( między nimi 
miejsce na stopę dziecka); murki 20 – 30 cm z plastikowych klocków 
czy gromadki pluszaków do przeskakiwania
3. Portret – rysowanie kredkami rodzeństwa( prawdziwego lub 
wyobrażonego) Charakterystyka portretu – ukazanie tylko głowy, 
popiersia, półpostaci lub całej postaci. Rodzic może zwrócić uwagę 
dziecka na szczegóły twarzy np. uśmiech, grymasy.
 

Kolorowe czasopisma, nożyczki

Zabawki, klocki

karton, kredki

Anna Piechota

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.
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