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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 20 marca 2020 roku - piątek 
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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1 Edukacja 
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Ada opowiada- tekst do przeczytania przez rodziców. 

Ada lubi wiosnę. Świat staje się piękniejszy i wszyscy jakby weselsi. Nawet kot  Timi  częściej 

wskakuje na okienny parapet, może czuje, że słońce grzeje coraz mocniej" Ada położyła na stole 

kredki i papier. – Narysuję wiosnę – pomyślała i wzięła do ręki zieloną kredkę. .Kiedy skończyła, 

pokazała swój rysunek Emilowi. Emil od razu odgadł, że to wiosna. Na pierwszym planie były dwa 

duże drzewa. Na gałęziach drzew Ada narysowała delikatne, wiosenne listki i malutkie różowe 

kwiatki. Na drzewie odpoczywała sroka, a pod nim – cztery wróble. Dalej Emil zobaczył krzew 

obsypany małymi żółtymi kwiatkami. – To chyba forsycja" – pomyślał. Na skalniku  Ada umieściła 

kwitnące bratki, tulipany i krokusy. Zielona trawa dumnie pięła się do góry ku słońcu, a nad 

krzakiem forsycji tańczyły dwa żółte motyle. �Ładna ta twoja wiosna!, mam ramkę, może oprawimy 

rysunek i ozdobimy nim pokój" – zaproponował Emil.  

Rozmawiamy z dziećmi o wiośnie i nawiązujemy do przeczytanego opowiadania, 

 Praca plastyczna :  Ada lubi malować, namalowała… Co wy najbardziej lubicie malować? Co jeszcze 

Ada mogła namalować na swoim obrazku?  Narysujcie własny wiosenny obrazek na podstawie 

 Anna 
Trojak 
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obserwacji dokonanych w czasie spacerów oraz opowiadania rysują kredkami . 

Oglądamy kwiaty wiosenne: https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg 

Wiosna, film: https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

 

 
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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